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Sammanfattning (Abstract) 

This thesis explores, through textual analysis, the usage and the construction of the term White 

Trash in Swedish printed media published between 1990 and 2015. The purpose of the study is to 

analyse how the term White Trash figures in the material, containing of 274 articles, which 

constructions are more common and how White Trash is translated and made understandable in a 

Swedish context. The main theoretical perspectives of the thesis are critical race and whiteness 

studies, theosies of class, gender and abjection. The analysis is divided into four parts and is 

concluded with a discussion. In the first part the articles are presented partly chronologically and 

partly based on reoccurring discussions and constructions of White Trash in the material, which 

shows that the term is most commonly used when describing pop culture and celebreties. The 

second part of the analysis focuses on White Trash as a class construction and on how White Trash 

“becomes” a Swedish phenomenon. The study shows that White Trash is often portrayed as 

immoral working class, which the middle class can identify in oppostition to. In the third part the 

focus is on the portrayal of female White Trash identity as embodied and constructed in contrast 

with respectable femininity through sexuality and excessiveness. The last part of the analysis centres 

on whiteness. This final part contains a theoretical discussion about lack the of whiteness in relation 

to White Trash when constructed in a Swedish context and how whiteness and masculinity only 

become visible when discussed in relation to xenophobia, racism and Sverigedemokraterna.  
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INLEDNING	  

Bakgrund 

I svensk press har det sedan 1990 publicerats över 2000 artiklar där begreppet ”White Trash” 

förekommer och i ett hundratal av dessa diskuteras, definieras och problematiseras begreppet. 

White Trash introduceras som ett amerikanskt uttryck och används under tidigt 1990-tal i 

skildringar av amerikanska kändisar. Vissa kändisar, praktiker och uttryck får under flera år 

symbolisera och förkroppsliga White Trash medan andra markörer och personer bara under en 

kort tid diskuteras i termer av White Trash. Under åren som följer går det att se successiva 

förändringar i vilka som benämns som White Trash, innebörden av White Trash, artikelförfattarnas 

inställningar till begreppet och tonen i de artiklar där begreppet förekommer.  

  Ett tydligt exempel på en attitydförändring gällande användandet av begreppet sker 

2011 när SVT:s kulturprogram Kobra sänder ett avsnitt med tema White Trash. I programmet 

utforskas begreppet med fokus på kulturella och mediala framställningar samt vilket behov 

begreppet White Trash fyller i Sverige och hållningen är tydligt kritisk. Programledaren Kristofer 

Lundström konstaterar att begreppet som tidigare använts om amerikanska företeelser har blivit 

ett uttryck som också används om Sverige och svenskar. Filmvetaren Hynek Pallas, som intervjuas 

i programmet, menar att användningen av White Trash hänger ihop med att politiker i riksdagen 

använder begreppet på liknande sätt som ”massinvandring” och att dessa ”fula och äckliga ord inte 

har någon plats i det svenska samhället”. Enligt Pallas konstrueras grupper som får bära skulden 

för den negativa samhällsutvecklingen och den ökade rasismen, och i den kontexten blir White 

Trash ett användbart begrepp. Språkvetaren Patrik Hadenius, som också medverkar i Kobra, 

konstaterar att alla nyord som dyker upp i ett samhälle visar på att samhället förändras. Om ett 

nyord importeras där företeelsen ordet beskriver inte finns kommer ordet att försvinna (Kobra 

2011).  

  Utöver diskussioner som förts kring begreppet i etablerade medier figurerar White 

Trash även på bland annat bloggar,1 Facebooksidor2 och nätforum såsom Flashback Forum. På 

Flashback Forum finns en diskussionstråd vid namn ”Den stora tråden om att vara White Trash” 

där det första inlägget publicerades 2004. Det publiceras fortfarande inlägg i tråden som har över 

9000 inlägg. Användarna ställer både frågor och ger utförliga beskrivningar om vad och vilka som 

är White Trash. Teman som återkommer i inläggen är utseende, utbildningsnivå, hälsotillstånd och 

förnamn.  I ett inlägg från 2012 beskrivs White Trash av en användare på forumet som en tjej som 

sexdebuterade vid 12 års ålder och är ”slampligt klädd”, hon har ”ingen kulturkänsla vilket 

                                                   
1 Såsom bloggen White Trash of the day.  
2 Såsom facebook-gruppen ”White Trash-tjejer” 	  
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manifesterar sig i dålig film- och musiksmak och dylikt” (Flashback Forum 2012). De teman som 

användaren berör i sina beskrivningar av White Trash är sexualitet, respektabilitet och smak, vilka 

praktiseras fel, avviker eller saknas hos tjejen som beskrivs. Andra användare beskriver White Trash 

som personer som har betalningsanmärkningar, dåliga betyg, dåliga tänder och har flyttat flera 

gånger på ett år (Flashback 2004). I exempeln blir låg utbildningsnivå, dåligt hälsotillstånd, brist på 

ekonomiska tillgångar och en svår bostadssituation markörer för White Trash. I diskussionstråden 

försöker användarna att med tydliga och konkreta exempel definiera White Trash på olika sätt. 

Utifrån Hadenius resonemang går det alltså att konstatera att ”företeelsen” finns, eftersom 

begreppet används flitigt. Frågan är bara om White Trash är företeelsen eller om behovet att 

definiera och kategorisera människor som White Trash är det.   
  White Trash är ursprungligen ett amerikanskt uttryck som går att datera från tidigt 

1800-tal. Vissa källor menar att det var ett begrepp svarta slavar och tjänstefolk använde för att 

beskriva marginaliserade och stigmatiserade vita, som till viss del ersatte det tidigare uttrycket cracker 

(Wray 2006: 22). I antologin White Trash: Race and Class in America 3(1997), och Not Quite White: 

White Trash and the Boudaries of Whiteness (2006) beskriver sociologen Matt Wray begreppets 

historiska utveckling från den tidpunkten när det först uppstår fram till modern tid. Enligt Wray så 

har förståelsen av lägre klasser och lägre raser4 överlappat i beskrivningar gällande deras egenskaper 

och karaktärsdrag även om grupperna har varit tydligt åtskilda. I historiska dokument som redogör 

för fattiga vita, ursprungsbefolkningen och svarta beskrivs samtliga tre grupper på samma sätt, som 

omoraliska, lata och smutsiga (Wray 2006: 23).    

   Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal kom begreppet att användas 

inom rashygieniska studier och kartläggningar, där flera vetenskapliga studier visade på att en stor 

del av den fattiga vita landsbygdsbefolkningen led av genetiska defekter. Dessa defekter härleddes 

av forskarna bakåt i släktleden och betraktades som orsakade av psykisk ohälsa eller rasblandning. 

Denna typ av rashygieniska studier ledde bland annat till tvångssteriliseringar och 

tvångsomhändertagande av ett stort antal fattiga vita från landsbygden (Wray och Newitz 1997: 2). 

Den rashygieniska rörelsen var också avgörande för att nationalisera den stigmatiserade 

schablontypen av ”southern poor white trash”, en tidigare regional term härrörande från de södra 

regionerna i landet (Wray 2006: 95).  

   Wray och Newitz beskriver White Trash som ett testobjekt för hur identitet och 

ideal dialektiskt har förhållit sig till de materiella objekten. White Trash syftar nämligen både på 

den faktiska fattiga vita befolkningen som lever på landsbygden och på de stereotyper och myter 

                                                   
3 I antologin är Wray redaktör tillsammans med journalisten Annalee Newitz. 
4 Jag kommer under avsnittet Teoretiska utgångspunkter att redogöra för min användning av begreppet ras. 
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gällande vita fattiga (Wray och Newitz 1997: 6f).  Antropologen John Hartigan Jr. anser att White 

Trash kan förstås som en retorisk identitet, vilken erbjuder intressanta perspektiv på bildandet av 

vit identitet genom att bli märkt av annanhet och betraktas som illasittande [ill fitting] vita kroppar. 

White Trash, menar Hartigan, existerar i lika stor utsträckning i medelklassens rädslor och fantasier 

som i de ”skräpiga”, fattiga vita kropparnas delade erfarenheter (Hartigan 2006: 319ff). Även i den 

amerikanska kontexten kan alltså White Trash fungera som något annat utöver sin historia och 

som en medelklasskonstruktion av den Andre baserat på fantasier och föreställningar.

  Den geografiska resa och den utveckling som begreppet har gjort är lång och går 

från att vara ett nedsättande begrepp som använts lokalt i vissa sydstater i USA för att beskriva den 

fattiga vita befolkningen till att handla om att vara ”slampigt klädd” och ha dålig filmsmak. Å ena 

sidan finns det många beröringspunkter mellan svensk och amerikansk White Trash, då den 

ingriper intersektioner som existerar och präglar båda dessa samhällen och kulturer.  Å andra sidan 

går det inte att bortse från att lånordet är relativt historielöst när det figurerar i en svensk kontext. 

Det svenska klassamhället ser och har generellt sett annorlunda ut än det amerikanska såväl specifik 

som beträffande rasrelationer. I en svensk kontext där ras som analytiskt verktyg och 

identitetskategori ersatts med etnicitet och där vithet är relativt outforskat, bär White Trash på en 

specifik klassmässig och rasmässig spänning (Hübinette et.al 2012: 28f). Wray menar att det finns 

en spänning i White Trash som orienterar sig mot två identitetskategorier, ras och klass. Han ställer 

sig frågan vilken identitetskategori som modifierar den andra, om White Trash handlar om 

klassposition som väcker obehagskänslor eller om en föraktad etnorasgrupp (Wray 2006: 3). White 

Trash i Sverige figurerar, begripliggörs och förkroppsligas inom geopolitiskt specifika ramar vilket 

gör denna studie nödvändig.  

 

Syfte	  och	  frågeställningar  

I min studie ämnar jag att undersöka svenska definitioner av White Trash i svensk tryckt press. 

Syftet är att belysa hur klass, vithet, kön och sexualitet förhåller sig till varandra i konstruktioner av 

White Trash i Sverige. Studiens primärmaterial utgörs av artiklar, krönikor och reportage 

publicerade i svensk press mellan 1990 och 2015, hädanefter refererat till som ”materialet”. 

Förändringar i hur begreppet används och blivit betydelsebärande kommer att analyseras. White 

Trash är ett begrepp som inte teoretiserats i en svensk forskningskontext. Därför är ett 

övergripande syfte med min studie att bidra till teoriutveckling då icke-normativ vithet är relativt 

outforskat inom kritiska ras- och vithetsstudier, både internationellt och i Sverige. Fokus har istället 

legat på att synliggöra, kartlägga och teoretisera normativ och/eller priviligierad vithet. Jag anser 

dock att förståelser av vithetsprivilegier kan öka genom att studera White Trash. Studier kring hur 
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icke-normativ vithet konstrueras och definieras bidrar till en ökad förståelse kring priviligierad 

vithet, samt att dessa typer av studier visar på hur ras har klassmässiga och könade aspekter som 

bidrar till eller orsakar ”oönskad vithet”. Frågorna min studie ämnar svara på är:  

 Hur har användningen av White Trash i svensk tryckt press sett ut mellan 1990 och 2015? Vilka 

olika definitioner och konstruktioner av White Trash förekommer?   

Hur blir begreppet betydelsefullt i en svensk kontext, dvs. vad fyller begreppet för funktion? 

På vilka sätt samverkar/förkroppsligas klass, kön, vithet och sexualitet i White Trash? 

  

Tidigare	  forskning  

I detta avsnitt presenteras huvudsakligen forskning som behandlar kritiska ras- och vithetsstudier, 

med fokus på vithetsstudier, och White Trash.   

 

Kritiska	  ras-‐	  och	  vithetsstudier   

Trots att kritiska vithetsstudier är ett relativt nytt forskningsfält som växte fram i USA under sent 

1980-tal och tidigt 1990-tal (se McInosh 1988; Frankenberg 1993; Dyer 1997) är vithetskritik inget 

nytt fenomen. Bland annat argumenterar Ruth Frankenberg för i verk The Social Construction of 

Whiteness: White Women, Race Matters (1993) att vithet bör avnaturaliseras och ses som en 

konstruktion som medför vissa privilegier. Enligt filmvetaren Ylva Habel är några av de tidiga 

kritiska rösterna W.E.B DuBois och hans sociologiska analyser av relationer mellan svarta och vita 

i USA från tidigt 1900-tal samt Sojourner Truth, vars tal ”Ain’t I a Woman?” hölls 1851 vid The 

Women’s Convention (Habel 2012:61). I likhet med Habel menar kulturfoskaren Sara Ahmed att 

en genealogi för vithetsstudier måste ta avstamp i arbete av svarta feminister, däribland Audre 

Lorde, Toni Morrison och bell hooks (Ahmed 2011: 202). I Vithetens hegemoni (2011) studerar och 

teoretiserar Ahmed vithet bland annat utifrån fenomenologi samt hur vithet konstrueras i konstrast 

till, samt konstruerar, den Andre.    

 Kritiska ras- och vithetsstudier är ett interdisciplinärt fält som består av forskare från 

olika forskningsområden och med olika forskningsfokus. Några ingångar till fältet är filmvetenskap 

(Dyer 1997; Pallas 2011; Habel 2012;) sociologi (Frankenberg 1993; Garner 2007; Lundström 2010; 

Wray 2006) och historia (Roediger 1991), och fokusområdena inom dessa ämnen skiljer sig åt i hög 

utsträckning. Medan Richard Dyer studerar visuella framställningar av vita i västerländsk kultur så 

studerar David R. Roediger rasism härledd till vit amerikansk arbetarklass (Dyer 1997; Roediger 

1991). Ett exempel på fältöverskidande samarbeten är ACRAWSA (Australian Critical Race and 

Whiteness Studies Association) vars syfte är att fungera som ett nätverk för forskare med intresse 

för ras- och vithetsstudier. Ett liknande nätverk är White Spaces Network som beskriver sig som ett 
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internationellt interdiciplinärt nätverk för forskare, aktivister och studenter som intresserar sig för 

vithet utifrån globala rasförhållanden.  

 Hübinette et.al beskriver kritiska ras- och vithetsstudier i Sverige som ett fält som 

utgörs av enskilda forskare, hemmahörande i olika discipliner, och inte ett separat och 

sammanhållet forskningsområde (Hübinette et.al 2012:17). I antologin Om ras och vithet i det samtida 

Sverige (2012) tillämpas olika perspektiv och teorier kopplat till kritiska ras- och vithetsstudier av 

forskare, aktivister och debattörer på tema ras och vithet, och antologin är framtagen av 

Mångkulturellt centrum5 och Mellanförskapet6. Syftet med boken beskrivs vara att erbjuda ett annat 

sätt att se på dagens Sverige än den gängse, och bokens målgrupp är studenter på högskolenivå 

samt yrkesgrupper som berörs av frågor om ras och vithet (Hübinette et.al 2012: 35). Bland bokens 

redaktörer; antirasistiska forskaren Tobias Hübinette, etnologerna Helena Hörnfeldt, Fataneh 

Farahani och René Léon Rosales, är det huvudsakligen Hübinettes forskning som anknyter till 

kritiska vithetsstudier (Hübinette 2014; Hübinette och Lundström 2011; Hübinette och Lundström 

2014). Han har bland annat, tillsammans med sociologen Catrin Lundström, skrivit ” Three phases 

of Swedish whiteness. A white nation in crisis” (2014). Lundström har utöver sina 

forskningssamarbeten med Hübinette också bidragit till fältet, bland annat genom sina studier om 

transnationell vithet och migration (Lundström 2010; Lundström 2014).   

  En av skribenterna i Om ras och vithet i det samtida Sverige är Ylva Habel som i kapitlet 

”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier” både redogör för fältets utveckling och 

diskuterar rassterotyper i svensk film (Habel 2012: 45). Temat är också centralt i Hynek Pallas 

doktorsavhandling Vithet i svensk film 1989-2010 (2011) i vilken han analyserar olika konstruktioner 

av vithet i svensk spelfilm.   

  Genusvetaren och kulturgeografen Katarina Mattsson har utöver sin forskning inom 

fältet kritiska ras- och vithetsstuider (Mattsson 2001; Mattsson och Pettersson 2007) bidragit med 

kritiska perspektiv på studier kring vithet, några av dessa perspektiv lyfter jag i mitt 

positioneringsavsnitt. Mattsson menar att vithetsbegreppet i ett svenskt forskningssammanhang 

har bidragit till att motverka tendenserna att andrefiera frågor rörande etnicitet och rasifiering, det 

vill säga att etnicitet och rasifiering uteslutande berör den Andre (Mattsson 2010: 9).  Dessa 

tendenser diskuteras även av Hübinette et.al som menar att uttrycket ”etnisk svensk” har blivit en 

omskrivning för ”vit svensk” vilket konstruerar en självklar koppling mellan svenskhet och vithet 

(Hübinette et.al 2012:24). Kritiska ras- och vithetsstudier i Sverige är ett växande fält och 

samarbeten som Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012), där forskare från olika fält närmar sig 

                                                   
5	  Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka kommun som verkar för mångfald  och bedriver 
forskning, utbildning och har ett bokförlag.	  
6 Mellanförskapet är en partipolitiskt, och religiöst, obunden ideell förening med fokus på mellanförskap.  
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vithet visar på bredden inom fältet.  

 

White	  Trash	    

Som tidigare nämnts är White Trash som begrepp och fenomen relativt outforskat och tidigare 

forskning finns framför allt i  antropologiska och sociologiska studier.  I antologin White Trash: Race 

and Class in America (1997) analyseras White Trash från olika perspektiv (etymologiska, historiska, 

litteraturvetenskapliga, populärkulturella) av ett flertal forskare inom kultur- och rasstudier samt av 

aktivister. Redaktörerna, sociologen Matt Wray och journalisten Annalee Newitz, skriver i 

inledningskapitlet att amerikaner alltid har älskat att hata fattiga och att klassföraktet är centralt i 

förståelse av White Trash. Redaktörerna diskuterar även White Trash-identitet i relation till vithet 

och vithetsstudier, där White Trash gör vitheten synlig till skillnad från hegemonisk vithet. De 

skriver ”white trash have the potential to form the work of racial self-recognintion and self-

consciousness that bell hooks has found absent in the dominant forms of whiteness” (Wray och 

Newitz 1997: 5). De beskriver antologin som ett sätt att utforska och tydliggöra hur klass, ras, kön 

och sexualitet figurerar inom ramen för trash (Wray och Newitz 1997: 8).   

  Matt Wray har även skrivit Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness 

(2006) som utförligt och grundligt redogör för begreppets historia, framförallt med fokus på 

begreppets roll och utveckling inom rashygieniska studier, och dess effekter. Det tidsspann som 

studien fokuserar på stäcker sig från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal, och berör således inte moderna 

framställningar av White Trash. Wray menar att syftet med studien är att ta White Trash på allvar, 

som en benämning, etikett, stigma och stereotyp, och därigenom se bortom förenklingar och 

nedlåtenheter.    

  Antropologen John Hartigan Jr har i sin forskning ett tydligt fokus på vithet, USA 

och klass och har publicerat många artiklar på ämnet. Han medverkar bland annat i ovannämnda 

antologi med kapitlet ”Name Calling: Objectifying ’Poor Whites’ and ’White Trash’ in Detroit” 

(Hartigan 1997), en etnografisk studie om Detroits vita underklass. Hartigan utforskar White Trash 

ytterligare i sin artikel ”Unpopular Culture: The Case of ’White Trash’ ”(1997) i vilken han 

diskuterar hur White Trash som retorisk identitet figurerar inom populärkulturen i USA. I artikeln 

tar han bland annat upp romanerna Gone with the Wind (1939) och To Kill a Mockingbird (1960)  som 

två betydelsefulla litterära verk som använt sig av och definierat White Trash.   

  Studier om White Trash i Sverige är nästintill obefintliga så när som på två 

kandidatuppsatser, Kalle Boman (2012) och Oscar Forsman (2012). Det jag anser att dessa 

uppsatser saknar är teoretisering av White Trash; fokus ligger snarare på hur och var det 
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importerade begreppet förekommer7. Vad dessa studier också saknar är genusvetenskaplig teoretisk 

förankring, både gällande studiernas syfte och de teoretiska utgångspunkterna8. Jag anser att min 

studie svarar mot ett behov av kritiska studier av White Trash i Sverige, då mycket lite forskning 

finns i en svensk forskningskontext samt att de kritiska genusperspektiv jag använder mig av 

särskiljer sig från den begränsade forskning som faktiskt gjorts.   

  

Metod	    

I detta avsnitt redogör jag för de textanalytiska metoder som är centrala för min studie, samt de 

tillvägagångssätt jag använt mig av i urvalsprocessen av ursprungsmaterialet. Jag presenterar också 

materialet i samband med en redogörelse för hur urvalet har gått till.   

   

Text-‐	  och	  diskursanalys	    

I Textens mening och makt (2005) presenterar Bergström och Boréus textanalytisk metodologi, med 

fokus på koherenta och kommunikativa texter. Med koherenta texter menar Bergström och Boréus 

att texterna hålls ihop av ett visst ämne och inte är godtyckliga sammanställningar av bokstäver, 

samt att texterna är kommunikativa vilket innebär att texterna har ett budskap att förmedla 

(Bergström och Boréus 2005: 15f). Bergström och Boréus presenterar olika textanalytiska 

inriktningar som syftar till att urskilja och undersöka olika delar av texter och olika fenomen 

relaterade till olika textaspekter. Eftersom materialet är så rikligt kommer jag att använda mig av 

flera textanalytiska inriktningar i min studie för att både fånga upp det som uttalas, för att kunna 

föra en vidare diskussion kring det som inte uttalas kommer jag att använda mig av diskursanalys.   

  I avsnittet Från Elvis Presley till Little Jinder  använder jag mig av  kvalitativ 

innehållsanalys, som beskrivs som en analysmetod med syftet att kartlägga företeelser i texter och 

se förändringar över tid. Innehållsanalys beskrivs vanligtvis till en kvantitativ analysmetod med 

syfte att studera prevalens och associeras ofta med samhällsvetenskaplig forskning. Dock menar 

Bergström och Boréus att  kvalitativ innehållsanalys inte ämnar att mäta eller räkna förekomster av 

ord eller uttryck utan där viss kvantifiering sker men där fokus ligger på att göra mer komplicerade 

tolkningar (Bergström och Boréus 2005: 44f). I Från Elvis Presley till Little Jinder blir det tydligt att 

en övergripande redogörelse för hur White Trash förekommit i svensk press inte räcker för att 

besvara mina forskningsfrågor utan det krävs att innehållet analyseras vidare. Det innehållsanalys 

som metod bidrar med i min studie är att se strömningar och tendenser i användandet av White 

                                                   
7 Forsman skriver: ”Jag har inte haft något direkt intresse av att definiera och utreda begreppet white trash och vad det 
står för” (Forsman 2012: 3). 
8 Boman skriver att de teoretiska infallsvinklar som strukits i hans studie bland annat är genusteori, manlig och kvinnlig 
White Trash, etnicitet och vithetsstudier (Boman 2012: 19).	  
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Trash över tid, vilket blir utgångspunkten för en vidare analys av innehållet. Ytterligare en 

begränsning med innehållsanalys är att den tenderar till att visa på det uttalande snarare än det 

outtalade i en text och att metoden tenderar till att lägga för lite vikt vid kontexten ordet eller 

uttrycker förekommer i. Bergström och Boréus menar att det inte alltid är relevant hur många 

gånger någonting förekommer utan hur det förekommer som är det centrala, vilket jag menar även 

är fallet för min studie (Bergström och Boréus 2005:77).   

  I genomförande av min kvalitativa innehållsanalys har jag arbetar med en 

genomläsning av samtliga 2059 artiklar där de som bedömdes inte vara av relevans för studie 

sorteras bort. Efter det har materialets kodas baserad på dess innehåll, vilket har bedömts både 

utifrån vad artikeln handlar om, vilka/vad som nämns och vilka teman som förekommer  i 

artiklarna baserat på  mina forskningsfrågor. Denna procedur har upprepats vid flera tillfällen under 

studiens gång för att hålla kodningen ajour med studiens utveckling. Dessa tematiseringar ligger 

också till grund för min vidare analys, där diskursanalys utgör metoden då Bergström och Boréus 

menar att denna typ av analysmetod är mer fördelaktig för att analysera det outtalade (Bergström 

och Boréus 2005:77) Tematiseringarna strukturerar studiens analysdel och resultaten diskuteras och 

analyseras med hjälp av de teorier som presenteras nedan.   

  Inom diskursanalys anses språk inte vara något som återger verkligheten utan det 

bidrar snarare till att forma den. Ett synsätt bryter distinktionen mellan idé och verklighet. 

Lingvisten Norman Fairclough, som tar sin utgångspunkt i kritisk diskursanalys, menar att 

diskurser uteslutande består av lingvistiska element och att textanalys som inte ser förhållandet 

mellan text och samhälle är otillräcklig, eftersom det inte belyser förbindelserna mellan text, 

samhälleliga och kulturella processer och strukturer. Vidare menar Fairclough att varje fall av 

språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner (Faircloughs tredimensionella 

modell). Modellen är en analytisk ram som belyser relationen mellan texten, de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna till texten och de bredare sociala praktiker som texten är 

en del av. Enligt Fairclough medieras relationen mellan texten och sociala praktiker av de diskursiva 

praktikerna (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 72ff).  Faircloughs tredimensionella modell är 

relevant för min studie i det avseendet att den betonar relationen mellan text och samhälle, 

materialet kan alltså säga något om den sociala och kulturella kontext den producerats i. 

Framställningar av White Trash i svensk tryckt press bör alltså, utifrån Faircloghs modell, kunna 

säga något om de samhälleliga och kulturella processer och praktiker som artiklarna är en del av. 

Utöver modellen diskuterar Fairclough intertextualitet, som betecknar förhållandet mellan texter 

som bygger på tidigare texter. Två typer av intertextualitet är manifest intertextualitet, där texter 

uppenbart bygger på andra texter och intertextuell kedja, vilket syftar till en serie texttyper som 
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binds samman genom att varje text införlivar element från andra texter. (Winther Jørgensen och 

Phillips 2005: 77) Det som skiljer Faircloughs kritiska diskursanalys från andra inriktningar är att 

den i hög utsträckning har ett lingvistiskt fokus och innefattar analyser av meningsuppbyggnader 

och grammatik (Bergström och Boréus 2005: 323). Dessa perspektiv kommer inte att lyftas i min 

studie utan fokus är på vad som skrivs, eller inte skrivs om White Trash, fördelen med att använda 

Faircloughs kritiska diskursanalys är att den är textorienterad.     

  I relation till min egen studie är interdiskursivtet, det vill säga relationen mellan olika 

diskurser, och intertextualitet behjälpliga för att analysera texternas relation till varandra. Fördelen 

med diskursanalys, utöver att metoden belyser det outtalade och ser språkpraktiker som handlingar 

som formar verkligheten är att den också inrymmer ett maktperspektiv. Filosofen Michel Foucault, 

som starkt förknippas med diskursanalys, menar att när diskurser skapas leder det till att människor 

kontrolleras genom att praktiker/identiteter/fenomen blir förbjudet, anses vara sjukt eller fel 

(Bergström och Boréus 2005:311). Denna aspekt blir viktig i relation till media som besitter en 

inflytelserik position i samhället. Fördelen med att använda mig av både innehållsanalys och 

diskursanalys är att dessa kompletterar varandra bra, de är båda textorienterade och medan 

innehållsanalysen är behjälplig för att få en överblick över materialet i sin helhet så bidrar 

diskursanalysen med att analysera både det uttalade och det outtalade.  Kritik som har riktats mot 

diskursanalys är bland annat att synen på att allt utgörs av diskurser riskerar att reducera 

verkligheten till idéer om verkligheten (Bergström och Boréus 2005: 349). Denna kritik kan också 

riktas till mitt eget forskningsprojekt då jag studerar konstruktioner av White Trash där de som 

beskrivs eller definieras blir representanter för White Trash och inte subjekt. Min förståelse av 

White Trash är att det är ett skällsord som både konstruera den Andre  och en identitetskategori 

som åläggs personer och grupper vilket påverkar deras möjligheter att konstruera sig själva samt 

hur de får ta plats i samhället.    

 

Material	  och	  urval  
Materialet för min studie är svensk tryckt press, i form av artiklar, krönikor och essäer, där 

begreppet White Trash förekommer. Som jag redan nämnt diskuteras och utforskas White Trash i 

olika mediekontexter i Sverige, såsom bloggar, diskussionsforum, i teve samt i svensk press. Valet 

att begränsa mitt material till svensk press beror delvis på att jag vid en genomgång fann att 

mängden och innehållet var så pass rikt och omfattande att det möjliggjorde en djupare analys. Att 

lyfta in mer material riskerar att analyserna blir haltande och spretiga. Ytterligare en fördel med att 

begränsa materialet till en medieplattform är att det ger en tydligare helhetsbild. Även om olika 

skribenter, journalister, krönikörer och tidningar kan ha olika åsikter och ståndpunkter så går det 
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att urskilja trender och tendenser över tid. Det som gör fokus på svensk press fördelaktigt är att 

materialet, till skillnad från internetbaserade forum, sträcker sig över längre tid och således erbjuder 

en bättre översikt över begreppets utveckling i Sverige. Begreppet introduceras i svensk press innan 

det börjar diskuteras på olika internetforum, vilket är värt att notera. Motivet till att studera media 

kommer att redovisas för i kommande avsnitt. Samtidigt är val av material en begränsning i det 

avseende att resultatet inte är generaliserbart utan endast erbjuder en förklaring till hur White Trash 

konstrueras i svensk tryckt press.   

  Materialet omfattar regionala och rikstäckande dagstidningar, kvällstidningar, 

pressmeddelanden, fackpress och tidskrifter. Gemensamt för samtliga tidningar är att de 

publicerats och skrivits på svenska och finns tillgängliga via sökmotorn Retriever9. Via Retriever är 

det möjligt att göra specifika sökningar i mediearkivet med sökord samt få tillgång till statistik 

rörande hur ofta sökordet förekommer över tid, både års- och månadsvis, samt i vilka tidningar 

det oftast förekommer. Jag har använt mig av sökordet ”White Trash”, vilket inkluderat alla artiklar 

där ordkombinationen används, jag har alltså exkluderat artiklar där orden används separat.  

  Min sökning10 sträcker sig från 1900 till 2015, vilket genererat 2059 stycken träffar. 

Av dessa faller samtliga träffar från år 1986 och framåt. Det finns alltså, utifrån sökningen, inga 

indikationer på att begreppet förekommit i svensk tryckt press innan 1986. Bland dessa träffar 

förekommer White Trash flest gånger i artiklar publicerade i Aftonbladet (299), Göteborgs-Posten (125), 

Expressen (122) och Dagens Nyheter (118). De år då White Trash förekommer flest gånger är 2011 

(240) och 2012 (254), i kontrast till åren innan och efter där begreppet förekommer i cirka 140 

artiklar under respektive år.  

  Efter en genomgång av samtliga 2059 artiklar har ett systematiskt urval skett baserat 

på innehåll och relevans. Artiklar som har sorterats bort är bland annat där White Trash syftar till 

namnet ett band, en motorcykelklubb, sångtext i en låt och liknande. Jag har även sorterat bort 

kortare notiser, tv-tablåer och liknande artiklar där uttrycket förekommer men inte beskrivs, 

definieras eller förtydligas. I vissa fall återpubliceras samma artikel i olika tidningar, men jag har 

valt att inte fästa någon större vikt vid dubbletter då jag studerar innehåll och inte prevalens. Dock 

är det viktigt att poängtera att upprepningar har betydelse. Det är genom upprepningar och 

återkommande beskrivningar som White Trash konstrueras där vissa definitioner etableras framför 

andra. Dock menar jag, utifrån Faircloughs intertexuella kedjor, att det är när det sker upprepningar 

i olika artiklar som är av relevans. Av de 2059 artiklar som genererades i min artikelsökning är det 

                                                   
9	  Retriever ägs av Tidningarnas Telegrambyrå och Norska Telegrambyrån och är en leverantör av mediabevakning, 
verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation (Retriver).  
10 Mitt insamlande av material skedde mellan 2/10 och 15/10 2015 med en kompletterande insamling 27/1 
2016.  
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274 som utgör mitt analysmaterial.  
  I den övergripande innehållsanalysen av materialet, som presenteras i Från Elvis 

Presley till Little Jinder,  förekommer vissa artikelförfattares namn. Anledningen till varför några 

artikelförfattare nämns vid namn beror på att texten ska vara lättare att följa med i. I övriga 

analysdelar har jag valt att referera till alla artikelförfattare anonymt, detta för att inte fästa för 

mycket vikt vid vem som skrivit vilken artikel då det är innehållet som står i fokus. Det går självklart 

att spekulera i varför vissa artikelförfattare förekommer mer frekvent i materialet än andra, men då 

bakomliggande orsaker inte går att bekräfta finner jag att namnen riskerar att distrahera läsare mer 

än att bidra till analysens innehåll. Alla skribenter kommer att refereras till som artikelförfattare och 

inte journalister då vissa artiklar är debattinlägg eller insändare, det vill säga alla artiklar är inte 

skrivna av journalister. I källförteckningen framgår det tydligt vad artikelförfattarna heter, förutsatt 

att artikeln har en namngiven artikelförfattare.   

  Budskapet och tonen i de olika artiklarna skiftar; i vissa artiklar uttalas eller förmedlas 

en kritisk hållning till användningen av White Trash, medan begreppet i andra artiklar figurerar 

oproblematiserat. Budskapet kan ofta avläsas i hur artikeln än formulerad, men i kortare citeringar 

kan det artikelförfattaren vill förmedla försvinna. Därför har jag valt att i vissa tillfällen sammanfatta 

artikelns huvudtes. Dock har jag valt att inte lägga för stor vikt vid artikelförfattarnas intention vid  

min analys och tolkning av artikelns innehåll 11. Min poäng är att även de artikelförfattare som 

ställer sig kritiska till White Trash-begreppet och dess innebörd riskerar att reproducera 

framställningarna genom ingående beskrivningar av White Trash. Detta förhållningssätt  kan 

återkopplas till Faircloghs diskussion om intertexuella kedjor, det vill säga att samma element 

införlivas i olika artiklar där jag, utifrån Skeggs, menar att budskapet inte är av största vikt. 

  

Teoretiska	  utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras centrala teoretiska utgångspunkter för studien. Det finns tydliga, och 

ibland mindre tydliga, beröringspunkter i teorierna då de intersektioner uppsatsen behandlar 

samverkar och förkroppsligas i beskrivningar av White Trash. I varje avsnitt presenteras en teori 

med en kort redogörelse för dess relevans för min studie. Jag inleder avsnittet med att redogöra för 

mina grundläggande teoretiska perspektiv, som innefattar min syn på kön, ras, intersektionalitet 

och representation. De teorier som är av analytisk relevans för min studie och som kommer att 

diskuteras och ligga till grund för min analys av materialet kommer sedan att presenteras.

                                                   
11 Beverly	   Skeggs menar att även problematiseringar av ett fenomen, som exempelvis framställningar av 
arbetarklasskvinnor  i media, kan reproducerar det som ämnas att kritisera genom ihärdiga och ingående upprepningar 
(Skeggs 2005: 967).	  
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 Jag kommer, utifrån Butler, att använda mig av kön istället för genus, då genus tenderar 

att betraktas som en social konstruktion som tillskrivs statiska könade kroppar. Uppdelningen 

kön/genus antyder att en kultur eller social agens bygger på en förutsatt passiv natur. Enligt Butler 

är kön en norm som genom reglerande praktiker konstruerar kropparna den reglerar. Kön är 

varken ett faktum eller ett statiskt kroppsligt tillstånd utan en process som genom starkt reglerade 

praktiker och normer materialiseras. Vidare menar Butler att kön är performativt och att de 

reglerande normerna som materialiserar kroppars kön sker genom performativa handlingar. Butler 

beskriver performativitet som upprepande och citerande praktiker vars diskurser producerar 

effekterna de syftar till. Kön och könsskillnader stabiliseras alltså genom rörelser. Kön är inte något 

man har eller  är, utan är en av de normer som gör kroppar livsdugliga och kulturellt begripliggjorda 

(Butler 1993: 2).   

  I min studie kommer jag att använda mig av begreppet ras. I likhet med Tobias 

Hübinette et.al är min definition av ras inte essentialistisk eller biologisk-medicinsk utan social. Ras 

är ett sätt att dela in människor utifrån visuella och fysiska och markörer som härstammar från 

kolonialismens och rasbiologins rastänkande men som skiftar beroende på plats och tid. Rasifiering 

eller rasialisering beskriver de processer genom vilka ras görs. Enligt Hübinette et.al upprätthålls 

inte bara ras på en social och kulturell nivå utan ras är också performativt och iscensätts genom 

handling, språk, bild och rent visuellt kroppsligt (Hübinette et.al 2012: 15). I likhet med kön så är 

inte ras statiskt utan kontexterna påverkar innebörden, vilket är centralt i förståelsen av 

konstruktioner av White Trash.   

  Denna studie har också en intersektionell förståelse av hur maktstrukturer förhåller 

sig till, sammanvävs och interagerar med varandra. De postkoloniala forskarna Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinari menar att intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv vars syfte är att 

synliggöra hur olika historiska och situationsberoende maktrelationer skapas genom den simultana 

verkan mellan olika maktstrukturer (de los Reyes och Mulinari 2005: 24). Intersektionalitet bör inte, 

enligt de los Reyes och Mulinari, ses som ett sätt att förklara hur separata och autonoma 

maktstrukturer ömsesidigt påverkar varandra eller hur en maktstruktur färgas av en annan. de los 

Reyes och Mulinari skriver: ”Med intersektionalitet menar vi att synliggöra och problematisera de 

sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten ” (de 

los Reyes och Mulinari 2005: 24). För min egen studie är exempelvis en central förståelse att klass 

alltid är könad och kön alltid är klassad.   

  Kulturteoretiker och sociologen Stuart Hall beskriver representation som något som 

sammankopplar betydelse och språk med kultur. Representation är en betydelsefull och central del 

i den process genom vilken medlemmar från samma kultur skapar och utbyter mening (Hall et.al 
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2013:7). Hall menar också att visuella symboler och tecken är meningsbärare och kräver tolkning 

för att begripliggöras. För att kunna tolka dessa symboler krävs både förmågan att konceptualisera 

symboler från bild till verklighet och ett språksystem som språkligt kan omvandla symboler. 

Genom kulturellt delade konceptualiseringar och språksystem styrs översättningar mellan symboler 

och koncept vilket stabiliserar begripliggörande av dem, däremot kan tolkningar eller förståelser 

aldrig slutgiltigt fastslås. För denna uppsats är White Trash såväl ett begrepp som har haft en 

specifik betydelse i en amerikansk kontext och därför bär på en historisk och kulturellt särskild 

betydelse, samtidigt som den genom symboler och språksystem definieras och omdefinieras i 

Sverige. Inom representationsteori finns olika förståelser av hur representation av värde skapas 

genom språk. För min studie är en konstruktivistisk ingång mest passande då den betonar 

konstruktionen av värde. Den materiella världen är, enligt denna förståelse, inte det samma som de 

symboliska praktiker och processer genom vilket representation, värde och språk verkar. Även om 

symboler har materiella dimensioner är det inte dessa som skapar värde utan det sker genom 

konceptualisering och språksystem. Det är den symboliska funktionen som är central (Hall et.al 

2013: 11).  

  Utifrån Halls teori om representationer som meningsskapande blir det relevant att 

diskutera media. Sociologen Beverly Skeggs menar att media, som ett institutionellt forum för 

symboliskt kapital, kan ses som ett forum där medelklassens symboliska makt legitimeras. Media 

blir en institution som kan utöva symboliskt våld mot arbetarklassen genom bland annat 

exploatering och förvägran av legitimitet (Skeggs 2000:26). Media kan, för att återkoppla till Hall, 

också ses som ett forum där kulturella konceptualiseringar och språksystem delas och påverkar 

vilken form diskurser kan anta och vilka som blir tillgängliga för distribution (Skeggs 2000:26). 

Denna förståelse av medias betydelse ligger också till grund för mitt val av material.   

     

Respektabilitet	  och	  klass  

För min studie är klass en central teoretisk igång. Jag kommer huvudsakligen att utgå från Beverly 

Skeggs teoretisering av framställningar av vita arbetarklasskvinnor i brittisk media samt hennes 

teori om klass och respektabilitet. Skeggs förståelse av klass utgår till stor del från Pierre Bordiues 

kapitalmetaforer, som hon också vidareutvecklar, som består av fyra typer av kapital. Den första är  

ekonomiskt kapital – såsom inkomst, förmögenheter och andra penningtillgångar. Den andra är 

kulturellt kapitalet, som bara existerar i förhållande till andra kapitalformer, och som är indelat i tre 

underkategorier – förkroppsligat kapital som syftar till långvariga mentala och kroppsliga 

dispositioner, objektifierat kapital, det vill säga kulturell tillhörighet, och slutligen institutionaliserat 

kapital inom vilket utbildningskvalifikationer faller in. Den tredje kapitalformen är socialt kapital – 
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såsom resurser baserat på grupptillhörighet, tillgång till kontaktnät och förbindelser som alstras 

genom relationer och det sista är symboliskt kapital – den form de andra kapitalformerna antar när 

de väl varseblivits och erkänts som legitima. Det är alltså genom legitimitet som kapital kan 

omsättas vilket också visar på hur kapital är kontextsspecifikt. Det innebär även att ingen kapitaltyp 

kan existera utanför sociala positioner och att inbördes relationer även sätter gränser för vilka slags 

kapital som är tillgängliga från olika positioner (Skeggs 2000: 20f).  

  Respektabilitet, menar Beverly Skeggs, är ett av de mest utmärkande tecknen på 

klasstillhörighet och en av de viktigaste mekanismerna för klassbegreppet framväxt. Det präglar 

sättet att tala på, vem en talar med och hur en både konceptualiserar sig själv samt  relationen till 

andra. Skeggs anser att de som främst bryr sig om respektabilitet är de som inte anses vara 

respektabla, klassificeringen av sig själv och sin omgivning blir därför central. Det är den ständigt 

farliga, förorenade, hotande, revolutionära, patologiska och respektlösa arbetarklassen som gör 

respektabilitet önskvärd då det blir ett sätt att distansera sig från De Andra, det vill säga 

arbetarklassen (Skeggs 2000: 9). Respektabilitet har också varit ett riktmärke att sträva mot och ett 

sätt att uppnå individualitet. Individualitet har alltså, historiskt, varit starkt kopplad till en 

medelklassidentitet samt associerat med högt socialt värde och stark legitimitet. Arbetarklassen har, 

å andra sidan, präglats av en massifiering och massidentitet (Skeggs 2000: 13).   

  Skeggs har även studerat vita arbetarklasskvinnor som gränsdragare för den 

nationella och offentliga moralen genom framställningar i media. Skeggs menar att media använder 

vita arbetarklasskvinnor som allmängods i syfte att iscensätta nationella gränsdragningar genom 

upprepade porträtteringar av  dem som groteska, gråtande, läckande, utsöndrade 

arbetarklasskvinnor (Skeggs 2005: 968).  

  Ytterligare en central teoretiker är sociologen Stephanie Lawler som studerat 

konstruktionen av medelklassen genom framställningar av den vita arbetarklassen.  Lawler menar 

att konstruktioner av vit arbetarklass inte handlar om arbetarklassen i sig. Istället ska de upprepade 

framställningarna av dem som frånstötande och problematiska betraktas som konstruktioner 

genom vilka arbetarklassen andrefieras. Vidare anser Lawler att arbetarklassen inte bara ska ses som 

ett sätt för medelklassen att ”se ner på” arbetarklassen utan även som ett sätt att konstruera en 

medelklassidentitet i kontrast till dessa framställningar (Lawler 2005: 431).   

  White Trash är ett begrepp som relaterar till klass och huvudsakligen arbetarklass, 

vilket tydligt framgår i mitt material. White Trash beskrivs också som underklass i ett flertal artiklar 

vilket jag anser kräver en vidare förklaring till hur jag förhåller till dessa olika begrepp. Skeggs menar 

att ”underklass” varit ett sätt för medelklassen att särskilja den ovärdiga arbetarklassen från den 

goda och skötsamma arbetarklassen (Skeggs 2005: 972). Den ökande användningen av underklass-
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begreppet, parallellt med att klass inte längre ses som en lika stark struktur, menar Lawler har lett 

till minskande möjligheter för arbetarklassen att framstå som respektabel och ordentlig (Lawler 

2005: 435). De moraliserande dimensioner som Skeggs och Lawler anser som ligger till grund för 

underklass-begreppet är anledningen till varför jag har valt att huvudsakligen använda mig av 

termen arbetarklass i mina egna resonemang. Dock, i de fall där underklass används i material har 

jag valt att inte byta ut begreppet. Att förstå White Trash som en arbetarklassposition grundar sig 

både i hur Wray beskriver begreppets uppkomst, hur det beskrivs i materialet samt hur Skeggs och 

Lawler drar paralleller mellan White Trash och chavs12 i sina analyser av vit brittisk arbetarklass.

 Skeggs och Lawlers forskning om vit arbetarklass utgör en teoretisk bas för min 

studie då deras forskning i hög utsträckning berör centrala teman i mitt material. Skeggs och Lawler 

bör därför betraktas som de mest centrala teoretikerna för min studie, vars teorier jag för en 

kontinuerlig dialog med under större delar av min analys.   

  

Abjektion	  och	  smuts   

Abjektion beskrivs av kulturgeografen Robyn Longhurst som en produkt av den rena och korrekta 

kroppen13. När de disciplinära gränserna för den goda kroppen hotas eller utmanas uppstår 

abjektion där upplevelser som ångest, äckel och avsky väcks. Abjektionen synliggör subjektet, 

genom rädsla och äckelkänslor, hur gränserna mellan både självet och andra samt insida och utsida 

är ömtåligt (Longhurst 2001: 28). Longhurst intresserar sig främst för kroppspolitik rörande 

fluiditet och soliditet med fokus på geografiska disciplinära gränser och människors kroppsliga 

gränser, inom vilket abjektion figurerar. Abjekt är svårdefinierat och rör sig i gränslandet mellan 

inre och yttre, som kroppsvätskor som lämnar kroppen och därigenom hotar kroppens fasthet. 

Abjektion är inte begränsat till att bara innefatta ett subjekts egna kroppsliga upplevelser utan har 

en bredare spännvidd (Longhurst 2001:29).  

  Socialantropologen Mary Douglas redogör i sitt berömda verk Renhet och fara ([1966] 

2011) för orenhet, vilket har många beröringspunkter med abjektion. Douglas menar att det inte 

finns någon tydlig definition av smuts utan det varierar med betecknaren, och somliga typer av 

orenhet används som en analogi för att uttrycka en allmän syn på samhällsordningen. Hon skriver 

 att ”föreställningar om avskiljande, renande, avgränsande och bestraffningar av överträdelser har 

till sin huvuduppgift att systematisera en i grunden oordnad upplevelse” (Douglas 2011: 12f). Både 

Longhurst och Douglas diskuterar kategorisering i relation till renhet, orenhet och abjektion. 

                                                   
12	  	  Skeggs beskriver chavs som vita arbetarklassmän och kvinnor som framställs som smaklösa, överdrivna, 
okontrollerbara och primitiva (Skeggs 2005:966). Begreppet syftar ofta till en brittisk arbetarklass.	  
13 Longhurst utgår bland annat från Julia Kristevas teoritiering och utveckliga av abjektion i Powers of Horror (1982) 
om kroppsliga fasor.  
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Douglas menar att anomalier genom sin tvetydighet utmanar givna kategorier. Det finns olika 

strategier för kulturer att hantera anomalier, vilket Douglas menar är ett måste för att kulturen inte 

ska förlora sin trovärdighet eller auktoritet i relation till individen. Några av dessa strategier kan 

vara att tolka om anomalin efter rådande kategorier eller skaffa sig fysisk kontroll över anomalin. 

Kulturen kan också undvika eller förkasta anomalin och således stärka rådande kategorier eller 

klassa den som farlig. Tvetydigheten kan också få tjäna rituella syften, både positiva och negativa, 

i enlighet med systemet (Douglas 2011:60ff).  

   För min egen studie är abjektion, anomalier, renhet och orenhet relevanta teoretiska 

ingångar för att förstå hur White Trash konstrueras och beskrivs i materialet. Skeggs och Lawler 

menar att framställningar av vit kvinnlig arbetarklass, som beskrivs som okontrollerad och 

odisciplinerad, präglas av känslan av avsky och äckel (Skeggs 1999; Skeggs 2005; Lawler 2005). 

Likande känslor menar Longhurst att den abjekta kroppen väcker när den utmanar kroppsliga 

gränser, och Douglas resonemang kring anomalier lyfter viktiga aspekter av gränsöverträdelser som 

både kan kopplas till kroppsliga gränser och kulturella gränser.  

  

Vithet	  och	  gränser  

Den feministiska och postkoloniala forskaren Sara Ahmed menar att vithet inte är något 

ontologiskt givet utan något som mottagits och blivit till över tid och ska förstås som en pågående 

och oavslutad historia. Ahmeds förståelse av vithet grundar sig i rasfenomenologi, där vithet förstås 

som ett resultat av rasifiering, som skapar ramar för vad kroppar ”kan göra”. Ahmeds fokus är 

alltså på den levda och materiella vitheten (Ahmed 2011:126). Vad kroppar kan göra ska inte enbart 

förstås genom fenomenologi, menar Ahmed, utan påverkas också av kroppars orientering, de sätt 

kroppar tar plats och kan ta plats på. Ahmed diskuterar även vithet i relation till vana. Enligt Ahmed 

så formas publika rum genom kroppars vanebeteende, och kroppen är vanemässig genom att den 

upprepar handlingar, handlingar som inte kräver någon uppmärksamhet. Detta resonemang kan 

kopplas till Butlers performativitetteori. Rummet färgas av de kroppar som bebor dem och 

orienterar sig runt dessa kroppar. Vita kroppar, menar Ahmed, är vanemässiga i den bemärkelsen 

att de kan följa sina handlingar utan att känna sig pressade i möten med andra, vitheten gör att 

dessa kroppar kan passera obemärkt (Ahmed 2011:134f). Kroppar formar alltså rummen de intar 

och rummen formar de kroppar som intar dem, dock inte alla kroppar utan de som vanemässigt 

och obemärkt tar plats. Vita rum, poängterar Ahmed, befolkas också av icke-vita kroppar, men 

dessa kroppar osynliggörs i rum som ses som vita samtidigt som de blir extremt synliga i det att de 

inte passar in (Ahmed 2011:138).  

  Ahmed betonar vikten av att förstå kroppar som mötespunkter där olika 
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intersektioner möts och korsas. Möjligheten att passa in i en given kategori beror på möjligheten 

att passa in i andra kategorier. Vitpasserande kroppar kan alltså avvika från institutionella linjer. 

Vita kroppar kan bara ställa sig i linje om de passerar, vilket vitheten inte genererar per automatik.  

Det finns nämligen förväntningar på hur vithet iscensätts, där vithet blir ett sätt att vara på och att 

ta plats i rummen (Ahmed 2011: 140). I relation till passerande diskuterar Ahmed främlingar och 

främmande kroppar. Inom konsumentkultur, menar Ahmed, ger handelsvaran subjektet möjlighet 

att på nära håll möta en avlägsen andre. Främlingen är redan identifierad och genom att konsumera 

objekt som associeras med främlingen kan subjektet nästan bli främlingen. Konsumtionen av 

främlingen, flödet av kulturella bilder och objekt, leker med ”annanhet” vilket både förstärker och 

utmanar imaginära gränser mellan raser och sociala grupper (Ahmed 2011: 38). Ahmed skriver 

”Produktionen av främlingen som en varufetisch genom representationer av skillnader är en del av 

konsumentkulturen” (Ahmed 2011:38). Förutsättningarna för att på ett systematiskt sätt kunna 

avgöra skillnader mellan främlingen och subjektet kräver att skillnaderna är synliga och går att spåra 

på, eller i, främlingens kropp. Ahmed beskriver främmande kroppar som kroppar som inte lever 

upp till befintliga identifikationskriterier, vilket enligt Ahmed upprätthåller eller är till och med är 

en förutsättning för, att göra skillnad mellan kroppar (Ahmed 2011: 51).   

  När Ahmed skriver om främlingar och främmande kroppar syftar hon huvudsakligen 

till rasrelationer och maktassymetrier kopplat till vithet och västvärlden. Jag anser att hennes teorier 

är användbara, även om det finns vissa skillnader, för att förstå konstruktionen och 

porträtteringarna av White Trash i media.   

  Att hitta teorier som behandlar icke-priviligierad vithet är svårt. I mitt sökande kan 

jag konstatera fokus inom kritiska vithetsstudier, med rätta, är på normativ och priviligierad vithet. 

Matt Wray gör en liknande observation i sin bok Not Quite White: White trash and the boundaries of 

whiteness (2006). Han menar att studier om White Trash ofta har varit fokuserade på klass och att 

vithetsstudier har misslyckats med att lyfta White Trash då dessa studier är mer intresserade av vit 

makt, vithetsprivilegier eller vit stolthet [white pride] (Wray 2006: 3). För att begripliggöra White 

Trash använder Wray gränsteori (boundary theory) med fokus på symboliska och sociala 

gränsdragningar. Wray menar att gränsteori är användbar för förstå hur människor klassificerar och 

organiserar sig själva och andra i tydliga grupper och hur dessa grupper sedan rankas utifrån värde. 

Vidare anser Wray att social makt verkar genom gränsdragningar och att dessa gränsdragningar 

konstruerar stratifiering och ojämlikhet i samhället (Wray 2006:8ff).  

  Wray delar upp gränsdragningar i symboliska och sociala. Symboliska 

gränsdragningar beskriver Wray som en del av de mentala och kollektiva representationer som 

hjälper till att dra gränser mellan ting som annars kan upplevas lika. Wray tar upp ras och etnicitet 
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som exempel på symboliska gränsdragningar av homo sapiens, där gränsdragningar görs på relativt 

godtyckliga grunder. Symboliska gränser kan, när de etablerats, ligga till grund för att sociala gränser 

dras. Det som skiljer sociala gränser från symboliska är att sociala gränser inte är kognitiva utan 

materialiseras och förkroppsligas genom kollektiva praktiker, aktiviteter och samhälleliga 

institutioner (Wray 2006:9ff) Pallas presenterar i Vithet i svensk spelfilm 1989-2010 (2011) hur vithet 

samverkar med andra intersektioner såsom klass, kön och geografi. Bland annat diskuteras 

framställning av vita män på landsbygden i filmen Odjuret (2011). I relation till filmen diskuterar 

Pallas något som han kallar för ”gränsvithet”, vilket syftar till när vitheten har setts som nedsmutsad 

och befinner sig i ett ambivalent förhållande till normativ vithet (Pallas 2011: 60ff). Pallas definition 

och användning av gränsvithet har många beröringspunkter med Wrays redogörelse för gränsteori. 

Dessa teoretiska ingångar kompletterar Ahmed genom att uttryckligen belysa icke-priviligierad 

vithet, vilket gör dem relevanta för min studie.   

 

Positionering	    

Katarina Mattsson anser att det finns vissa risker med att som vit forskare studera vithet, då det 

konstrueras ett ”tryggt rum” för dessa forskare att studera rasism genom att förstå sin egen roll i 

ett rasifierat samhälle. Dessa tendenser menar hon är mer synliga i studier på vithet utanför Sverige, 

då den svenska forskningen kring vithet inte i lika stor utsträckning är ett ”vitt projekt”. Istället, 

menar Mattsson, har fokus i vithetsstudier i Sverige varit på att avtäcka vithet som diskursiv ordning 

och normerande position i samhället. Att studera vithet är, enligt Mattsson, ett mer omfattande 

arbete än ”att lägga” till vithet som en kategori (Mattsson 2010:18). När jag reflekterar kring min 

egen studie och de faror Mattsson lyfter rörande vithetsstudier upplever jag vissa farhågor. Jag 

ställer mig frågan om mitt fokus på White Trash riskerar att bli ett bekvämt sätt att konstatera att 

all vithet inte är normativ och priviligierad, och därigenom reproducera ett introspektivt sätt att 

studera vithet. Det jag ser att min studie bidrar med är dock att synliggöra hur normativ vithet inte 

enbart förhåller sig icke-vita kroppar utan hur den konstruerar och tar avstånd från oönskade 

vithetspraktiker kopplade till bland annat klass, sexualitet och kön. Att studera White Trash handlar 

också om att studera konstruktioner av normativ och priviligierad vithet. Till bakgrund av det 

växande forskningsområdet som kritiska ras- och vithetsstudier är så ser jag inte min studie som 

ett projekt som sker på bekostnad av dessa kritiska studier, utan som ett bidrag till förståelsen av 

vithetens exklusivitet. Normativ vithet innebär mer än bara att vara vit, det innefattar förväntningar 

på vad vithet är och hur det förkroppsligas.   

  Sara Ahmed skildrar den problematik som vithetsstudier står inför på liknande sätt 

som Mattsson. Ahmed menar dock att det finns vissa problem med att uttala dessa typer av kritiska 
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farhågor. Enligt Ahmed riskerar kritiska vithetstudier att bli ett forskningsfält som består av 

bekännelser och oro inför vad fältet riskerar att bli. Ahmed skriver att ”vitheten blir ett objekt 

genom att man uttalar farhågor om att den ska bli ett objekt” (Ahmed 2011: 204). Att som vit 

forskare bedriva forskning om vithet medför vissa risker enligt Mattsson och att reflektera kritiskt 

kring dessa risker kan, enligt Ahmed, vara problematiskt. Jag anser att dessa potentiella 

forskningsfällor bör lyftas men samtidigt inte begränsa forskaren. Att på ett transparant sätt 

reflektera kring sitt forskningsprojekt behöver inte innebära att dessa farhågor eller oron tar över. 

Ett sätt att motverka dessa tendenser som Ahmed diskuterar är exempelvis att inte lyfta fram mina 

upplevelser eller känslor och inte låta min egen vithet ta plats i min studie om White Trash. På 

liknande sätt som mina erfarenheter av att växa upp i en arbetarklassfamilj och komma från en 

mindre stad kan generera viss igenkänning i de konstruktioner av White Trash som förekommer i 

materialet så kommer dessa känslor inte heller att utforskas i analysen.   

  

Disposition  

I inledningen har jag presenterat studiens syfte, teoretiska utgångspunkt, metod och material. Jag 

har också redogjort för den tidigare forskning vithet samt diskuterat hur jag förhåller mig till mitt 

eget forskningsforskningsprojekt i relation till de kritiska perspektiv på vithetstudier som jag lyft 

fram. I de kommande avsnitten analyseras materialet i en ordning jag presenter nedan, sedan 

avslutas studien med en sammanfattande slutsats och diskussion.   

  Analysen består av fyra delar; i Från Elvis Presley till Little Jinder ger jag en kronologisk 

och övergripande redogörelse över materialet och olika användningar av White Trash-begreppet 

över tid. I avsnittet diskuterar jag också hur de olika definitionerna av White Trash förhåller sig till 

varandra, återkommande teman och beskrivningar som är mer vanligt förekommande. I avsnittet 

”Underklass som beter sig underklassigt” diskuterar jag bland annat hur White Trash förhåller sig till 

klass, på vilka sätt begreppet försvenskas samt hur medelklassen förhåller sig till White Trash. Syftet 

med avsnittet är också att ge en grundläggande teoretisk förståelse för hur materialet kan förstås, 

huvudsakligen genom teoretiska resonemang hämtade från Skeggs och Lawler. I det tredje avsnittet 

”För ful, för smal, för naken, för desperat” – om kvinnan sker en tematisk fördjupning om kvinnlighet, 

sexualitet och kroppslighet och i det sista analysavsnittet ”Vitt slödder, mänsklig dynga med vitt pigment” 

– om vithet diskuteras vithet och bortnämnd vithet utifrån materialet. De olika analysdelarna kan ses 

som en gradvis fördjupning av mitt material som blir mer fokuserad från en genomgång till en 

övergripande analys till en tematisk analys med fokus på kön och vithet. I den sammanfattade 

slutsatsen och diskussionen redogör jag för och diskuterar mina resultat.  
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Från	  Elvis	  Presley	  till	  Little	  Jinder	  	    

Detta avsnitt är en innehållsanalys över materialet i stort där jag redogör för, och diskuterar, 

begreppets utveckling över tid, vilka definitioner som används för att att beskriva White Trash 

samt på vilka sätt det i materialet diskuteras kring begreppet. Jag kommer även att presentera några 

artiklar mer ingående som exempel på de tendenser och strömningar som beskrivs. Då femininitet 

och kvinnlighet är de könskonstruktioner som är mest förekommande i materialet och således mest 

relevanta för min studie, är redogörelsen av kön i relation till White Trash huvudsakligen centrerad 

kring kvinnlig White Trash, även om manlig White Trash förekommer och alla beskrivningar inte 

alltid är könade.  

  Det är inte lätt att göra en tydlig och enhetlig kartläggning över hur White Trash har använts 

och fortfarande används i svenska kontexter, var det förekommer samt på vilka sätt, då betydelser 

skiftar över tid och rum. Både ifråga om innehåll och användning har begreppet antagit många 

olika skepnader från att det introducerats till att det etablerats och sedermera kritiskt granskats. 

Begreppets innebörd och mening har förändrats över tid, men även begreppets värdeladdning, 

vilken skiftat mellan att ha ”neutrala” såväl som negativa konnotationer.   

 

Svensk	  tryckt	  press   

 Första gången White Trash förekommer i tryckt press är 1986, i en artikel från Tidningarnas 

Telegrambyrå_ (TT). Nyheten handlar om ett motorcykelgäng från Helsingborg vid namn White 

Trash. Nyheter rörande motorcykelgänget återkommer under hela 1990-talet och tidigt 2000-tal. 

Dessa artiklar ingår dock inte mitt urval av tidigare nämnda skäl. Nästa gång begreppet förekommer 

är i ett referat från Lars Forssells föreläsning ”Den form som miljoner förstår – rockpoesin och 

dess historiska motsvarigheter” som hölls vid Svenska Akademiens högtidssammanträde 1990. 

Artikeln publicerades på Expressens kultursida och är den tidsmässiga startpunkten för mitt material, 

då begreppet vid detta tillfälle för första gången används i den bemärkelse min studie åsyftar.  

  Forssells föreläsning handlar om arbetarklasspoesi och poeter, både i Sverige och 

internationellt, och musiker som Mikael Wiehe, Bob Dylan och Elvis Presley nämns. Bland de 

tjugotal poeter, författare och musiker som Forssell nämner är det endast Presleys klassbakgrund 

som Forssell skildrar. Forssell beskriver Presley som en ”lastbilschaufför ur socialgrupp fyra_, ’the 

white trash’” som utmanade det pryda amerikanska samhället (Expressen 1990-01-13). Genom sin 

musik, sin klädstil och sina skakande höfter bidrog och uppmanade Presley till en sexuell frigörelse, 

enligt Forssell. Presleys klassposition och de teman som hans musik handlade om – fängelseliv och 

fattigdom – gjorde honom, menar Forssell, farlig för det ”puritanska samhället” (Expressen 1990-

01-13). Detta är en fara som jag inte tolkar som negativ i Forssells beskrivning, utan han betraktar 
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snarare Presleys som banbrytande i positiv mening.  

   Elvis Presley återkommer i flera artiklar under 1990-talet och i ett fåtal under 2000-talet, i 

vilka White Trash används som begrepp för att beskriva hans klassbakgrund och 

uppväxtförhållanden. I Göteborgs-Posten 1994 publiceras ett längre personporträtt av Presley i vilket 

hans karriär diskuteras. Presley beskrivs som en rännstensunge från Södern en region som 

präglades av en stor, fattig, vit och lågutbildad befolkning – ”White Trash” – men som genom sin 

musik lyckats göra en klassresa (Göteborgs-Posten 1994-07-17). I vissa artiklar diskuteras Presley 

ingående medan han i andra nämns i förbifarten. White Trash, som ett främmande begrepp, 

begripliggörs genom Presley som för de flesta svenskar är bekant.  I Expressens artikel ”Amerika 

älskar sitt vita slödder” beskrivs Presley tillsammans med Johnny Cash och Dolly Parton som den 

”särklassige white trash-idolen genom tiderna” (Expressen 1994-08-27). I artikeln redogör 

skribenten Ulf Nilson för hur det amerikanska samhället älskar kändisar som besegrat slummen 

men ändå valt att leva ”slöddrigt”, alltså inte människor som har det svårt på riktigt. Nilsons 

exempel på den typen av kändisar är bland annat modellen Anna Nicole Smith och konståkaren 

Tonya Harding (Expressen 1994-08-27). Vad som blir tydligt i artikeln är att White Trash, enligt min 

tolkning, inte bara är en socioekonomisk klassposition som definieras av levnadsstandard, 

boendesituation och brist utbildning/arbete. Det finns också kulturella och förkroppsligade 

aspekter av White Trash. Exempelvis definieras Harding och Smith som White Trash utifrån att 

de båda har medverkat i offentliggjorda sexvideos, vilket kan kopplas till vad Nilson beskriver som 

kändisar som lever ”slöddrigt”(Expressen 1994-08-27). En liknande mediabild av Tonya Harding 

och Anna Nicole Smith återkommer även i Dagens Nyheters artikel ” Det är skillnad på vita och vita” 

(Dagens Nyheter 1994-09-08). Tonya Harding beskrivs som en vanlig tjej vars odds alltid varit emot 

henne. Hon är född ” ’white trash’, det vill säga född in i Amerikas vita underklass: dem det inte 

blev något av, eller över till, när landet exploaterades” (Dagens Nyheter 1994-09-08). I artikeln 

beskrivs White Trash som en, i grunden rasistisk term, men som få upprörs av. Begreppet 

inkluderar, enligt skribenten, en del av befolkningen där ”intoleransen, rasismen, tokhögern och de 

kristna fundamentalisterna och homofoberna” återfinns, och social klättring är nästintill omöjligt. 

Det är, enligt skribenten, White Trash egna uppgivna logik att känna sig lurade och vilja ge igen 

med samma mynt (Dagens Nyheter 1994-09-08).  

  Elvis Presley och Anna Nicole Smith återkommer i flera av artiklarna som innehåller 

begreppet White Trash. Presley förekommer mer frekvent än Smith under tidigt 1990-tal medan 

Smith sammanlagt förekommer i fler artiklar under hela 1990-talet och 2000-talet, fram till sin död 

2007. Smith är den enda tydligt återkommande personen det skrivs om i termer av White Trash 

under hela materialets tidsperiod, medan Presley och senare även Eminem förekommer frekvent 
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under kortare tidsspann. Begreppets innebörd skiftar mycket lite under tidigt 1990-tal. Ofta 

beskrivs begreppet som ett amerikanskt uttryck, ibland med en svensk översättning, som syftar på 

den amerikanska fattiga, vita, befolkningen hemmahörande i den amerikanska Södern. Bristen på 

utbildning och arbete betonas också i viss utsträckning. De kändisar som beskrivs i termer av White 

Trash uppfyller dock inte alltid den definitionen som används, det finns alltså en viss diskrepans 

mellan hur White Trash beskrivs och vilka som får exemplifiera det. Några av de svenska 

översättningar som förekommer under 1990-talet, utöver vit underklass och arbetarklass, är 

socialgrupp 4 (Expressen 1990-01-13), vitt slödder (Expressen 1994-08-27) tattare (Helsingborgsbladet 

1995-01-08) och vita trashankar (Aftonbladet 95-08-29).    

  Elvis Presleys begripliggörs som White Trash på ett annat sätt, med betoning på hans 

bakgrund, än Anna Nicole Smith och Tonya Harding, vars handlingar och kroppslighet står i fokus. 

Presley är en bortgången amerikansk ikon som omskrivs retrospektivt och hans bakgrund skildras 

i relation till den klassresa som han gjorde i vilken White Trash är startpunkten. Smith och Harding 

är å andra sidan, vid tidpunkten för när artiklarna publiceras, levande kända personer vars 

berömmelse inte enkom utgörs av deras yrkesprestationer eller karriärer. Fokus ligger snarare på 

deras offentliga ”misslyckanden”. Hardings främsta presentation framställs som hennes eventuella 

delaktighet i misshandeln av sin konkurrent. I beskrivningar av Smith återkommer hennes 

giftermålet med en äldre oljemiljardär, en relation som det spekuleras i huruvida den från Smiths 

sida grundar sig är kärlek eller pengar. Harding och Smith beskrivs sällan som klassresenärer i dessa 

skildringar, till skillnad från Presley, utan de är White Trash. Under tidigt 1990-tal görs ingen explicit 

distinktion mellan kvinnor och män i definitioner av White Trash, men i likhet med de skilda sätt 

som Presley porträtteras kontra Harding och Smith, går könade skillnader att utröna.  

  Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet är en av de mest omskrivna 

personerna den amerikanska rapparen Eminem. Han, hans bakgrund, uppvuxen i Detroit med sin 

ensamstående mamma, och hans publik beskrivs ofta som White Trash. Eminem blir först 

omskriven, både i recensioner och intervjuer, i och med sin första skiva ”The Real Slim Shady LP” 

1999. När uppföljaren ”The Marshall Mathers LP” släpps 2000 och han samma år ger sig ut på 

turné blir han återigen mycket omskriven, och detsamma sker i samband med att filmen 8 Mile har 

premiär 2002, i vilken Eminem spelar huvudrollen. Eminems bakgrund skildras på liknande sätt 

som Elvis Presleys bakgrund, som en uppåtgående klassresa. I en artikel i Dagens Nyheter beskrivs 

det hur Eminem ofta har jämförts med just Presley. ”Båda hade en fattig uppväxt, båda har fört ut 

afroamerikanska musikstilar till den vita mainstreampubliken, båda har anklagats för att ha sysslat 

med ’djävulens musik’ ” (Dagens Nyheter 2001-01-28).  

  Det som händer med begreppet under senare delen av 1990-talet och tidigt 2000-tal 
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är att det mer sällan syftar på den vita och fattiga amerikanska sydstatsbefolkningen och allt oftare 

beskriver vad som i människors beteende och utseende av omgivningen uppfattas som White 

Trash. Även om klass fortfarande är närvarande så börjar platsbundenheten att försvinna i 

beskrivningar av White Trash. Det sker en rörelse från denotation till konnotation i hur begreppet 

används, där socioekonomisk klassposition inte är lika närvarande som utseende, beteende och 

livsstil i beskrivningar av White Trash.  

   Det går också att utröna en tydlig skillnad i framställningarna av White Trash-

kvinnlighet kontra White Trash-manlighet, då White Trash-kvinnlighet framställs i högre 

utsträckning  och mer ingående. I en artikel om Paula Jones, som anmält Bill Clinton för sexuella 

trakasserier, beskrivs hon en slampig kvinna från underklassen, vars utseende påverkar hennes 

trovärdighet. Jones har, enligt artikelförfattaren, stort hår som är ”hysteriskt permanentat”, en frisyr 

som uppfattas som vulgär. Hon klär sig i korta kjolar och mönstrade blusar och bär rött läppstift. 

Enligt hennes rådgivare uppfattas hon av offentligheten som ”ett luder” (Expressen 1998-01-21). I 

artikeln sammanlänkas hennes felpraktiserade femininitet med White Trash, vilket anses påverka 

hennes trovärdighet som offer.  

   Den typ av bristande femininitetspraktiker som associeras med White Trash är ofta 

kopplad till vulgaritet och smaklöshet. Ytterligare exempel är hur det skrivs om artisterna Christina 

Aguilera och Britney Spears. I en intervju med Christina Aguilera publicerad i Aftonbladet 2002 

beskrivs hon som en person som gått från att vara”småskabbig white trash-brud” till att bli ” alla 

smaklösheters moder” (Aftonbladet 2002-10-18). I andra artiklar beskrivs Aguilera som en ”white 

trash-drottning” och som en person som ”tagit trashlooken till oanade höjder” (Svenska Dagbladet 

2002-10-25; Aftonbladet 2003-01-17). Britney Spears omskrivs på liknande sätt som Aguilera. I 

Aftonbladet beskrivs Spears som en artist som ”började som helylle, men inte ens hon kunde värja 

sig mot skabbtrenden. Här möter klassiska lederhosen den lite raffigare läderbögs-outfiten och 

resultatet blir white trash in absurdum” (Aftonbladet 2003-01-17). I likhet med artikeln om Paula 

Jones är det huvudsakligen utseende och stil som betonas i artiklarna som handlar om Aguilera och 

Spears. Skillnaden är att Paula Jones beskrivs tillhöra underklassen genom vilken hennes smak 

förstås medan Aguilera och Spears blivit White Trash genom sina stilar. Med andra ord beskrivs 

Paula Jones stil utifrån hennes klasstillhörighet medan Aguilera och Spears tillskrivs en 

klasstillhörighet genom sina stilar.   

  White Trash blir också under denna tidsperiod mer och mer ett prefix som 

kombineras med ord såsom White Trash-bimbo och White Trash-mamman i en recension av 

filmen Erin Brockovich (2000), White Trash-bruden angående Barbie-dockan och White Trash-hora 

angående filmen Monster’s ball (2002) (Expressen 1998-09-11; Expressen 2001-04-08; Sydsvenskan 
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2001-06-29; TT 2002-08-14). Det förekommer också i beskrivningar av män där White Trash blir 

ett prefix, såsom White Trash-kille och White Trash-pojke om Eminem, White Trash-patrask 

angående en manlig karaktär i filmen The Martins (2001) (Dagens Nyheter 2001-01-28; Göteborgs-Posten 

2001-02-04; Expressen 2001-12-21). Ytterligare exempel på hur begreppet kombineras med andra 

ord är hur bandet Limp Bizkits musik beskrivs som White Trash-musik och det svenska 

talkshowprogrammet Hannah beskrivs som ett White Trash-program (Sydsvenskan 2001-06-15; 

Aftonbladet 2002-10-18). 

  Under tidigt 2000-tal blir White Trash ett ord som mer frekvent förekommer i 

beskrivningar av fiktiva verk, som film, tv-serier och litteratur till skillnad från tidigare då White 

Trash har använts om kända personer. I vissa fall används White Trash för att beskriva 

socialrealistiska skildringar av amerikansk arbetarklass, som bland annat de omskrivna filmerna 

Gummo (1997) och Boys Don’t Cry (1999); även författaren Joyce Carol Oates böcker beskrivs skildra 

White Trash-miljöer. I andra fall förekommer de i beskrivningar av underhållningsprogram och 

filmer. Exempelvis beskrivs medborgarna i komedifilmen Sweet Home Alabama (2002) som ”inavlat 

’White Trash’” och komedifilmen Joe Dirt (2001) handlar om en karaktär som är ”ett skitigt slödder, 

en white trash-formidable superplus med extra cheddarost på” (Borlänge Tidning 2002-12-30; TT 

2001-07-25). De underhållningsprogram som diskuteras är exempelvis talkshowprogram och 

dokusåpor, där deltagarna ofta beskrivs som White Trash. Göteborgspostens skribent Aase Berg 

skriver 2000 om hur White Trash, USA:s trasproletariat, kommit att bli underhållning på 

amerikansk teve genom talkshow-program som bland annat Ricki Lake, Jenny Jones och Jerry Springer. 

Enligt Berg framställs deltagarna som White Trash som både symboliserar misär och karnevalisk 

fräckhet samtidigt som de är ”fula, feta, panka, elaka och vulgära”(Göteborgs-Posten 2000-09-01). I 

en artikel i Aftonbladet beskrivs de amerikanska talkshowprogrammen som vidriga, där man hör 

”white trash-mödrarna med arton barn väsnas” trots att man stänger av ljudet på teven (Aftonbladet 

2001-02-02).  

  Begreppets utveckling från att huvudsakligen beskriva en socioekonomisk 

klassposition till vad som associeras med begreppet såsom utseende, beteende och livsstil, blir extra 

tydlig när det försvenskas, och allt oftare beskriver svenska sammanhang och svensk populärkultur, 

vilket sker under tidigt 2000-tal. Artikelförfattaren Jan Helin skriver 2002 en artikel om hur det 

ursprungligen amerikanska uttrycket White Trash håller på att försvenskas. Helin menar att 

begreppet är tvådelat. Dels syftar det på den vita, outbildade arbetarklassen, dels på en medelklass 

utan ambitioner. Den sistnämnda definitionen menar Helin är extra viktig, då det visar på hur 

White Trash innehåller en moralisk dimension som antyder att de som klassas som White Trash 

egentligen inte har en ursäkt för att vara misslyckade. Medelklassens White Trash tillhör, enligt 
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Helin, ingen utsatt samhällsgrupp utan betraktas av samhället som ”lata vita människor som inte 

orkar annat än att titta på tv[ …][och] som blir för tjocka på chips” (Aftonbladet 2002-11-10). Helin 

menar att problemet med svenskars fascination för White Trash grundar sig i en sammanblandning 

av ”autentisk” White Trash och underhållning, vilket verkar leda till mer blaserade reaktioner på 

verkligheten, som börjat värderas utifrån sitt underhållningsvärde (Aftonbladet 2002-11-10). Helin 

betraktar White Trash som ett moraliserande epitet som inte är begränsat till beskrivningar av 

arbetarklassen utan även kan användas om medelklassen.  

   Att begreppet håller på att bli svenskt blir också tydligt i de artiklar som skrivs under 

2000-talet. Ett tidigt exempel är hur det svenska talkshowprogrammet Hannah beskrivs som ett 

White Trash-program, inspirerat av förlagorna Ricki Lake och Jerry Springer (Aftonbladet 2002-10-11; 

Aftonbladet 2002-10-25; Göteborgs-Posten 2002-10-29). I en artikel i Aftonbladet beskrivs det hur White 

Trash ”försvenskats”, vilka kända personer som fått symbolisera White Trash under lång tid, och 

nykomlingar som har potential att axla rollen som White Trash. Flinck är en av nykomlingarna, 

tillsammans med modellen Jordan och artisten Christina Aguilera. Han beskrivs som ”vår svenske 

trash-favorit […] Han blandar missbruk med teater, depressioner, galenskaper och förfall” 

(Aftonbladet 2002-12-06.) En annan omskriven svensk kändis som beskrivs som White Trash är Big 

Brother14-deltagaren Linda Rosing, och Expressen skriver, bland annat, att ”dokusåpor med 

kvällstidningarnas hjälp kan göra en white trash-ikon av en blonderad silikonbimbo” (Expressen 

2003-07-02).   

  Även inom svensk film förekommer begreppet White Trash, som tidigare har 

handlat om teveprogram. Manusförfattaren och regissören Kathrine Haugen presenterar under 

Berlins filmfestival 2003 en svensk romantisk komedi med arbetsnamnet White Trash. Filmen 

handlar om frisören Rita som åker till ett meditationscentrum för att hitta sig själv. Rita blir kär i 

en annan deltagare som visar sig vara en wallraffande journalist som är där för att skriva ett kritiskt 

reportage om centrat (Göteborgs-Posten 2003-01-30). I en intervju med skådespelaren Eva Röse, som 

spelar Rita i filmen, beskriver hon hur hon varit tvungen att gå till en dietist för att lära sig att äta 

fel och gå upp i vikt till rollen. Tanken var att Rita skulle vara en ”mullig White Trash-brud”, men 

Röse lyckades inte gå upp de 15 kilo som var tanken (Aftonbladet 2006-01-24). I en intervju i 

Aftonbladet med skådespelaren Maria Lundqvist beskriver hon sin rollkaraktär i tv-serien Kniven i 

hjärtat som ”en White Trash-morsa med tuperat hår” (Aftonbladet 2004-01-22). Lundqvist beskriver 

hur hon gillar att spela rollen som White Trash och att hon tycker att outfiten är rolig, med en 

skinnjacka, leopardlinne och tuperat hår som en lejonman kring huvudet. I båda exemplen 

                                                   
14	  Big Brother är en dokusåpa vars programformat kommer från Nederländerna. Deltagare stängs in i ett övervakat 
hus under längre tid med syftet att inte röstas ut av tv-tittarna utan vara den sista kvar i huset och därigenom vinna. 	  
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konstrueras White Trash genom beskrivningar av karaktärernas kroppar och smak utan att beröra 

socioekonomiska klasspositioner.  

 Samtidigt som White Trash får större genomslagskraft i beskrivningar av svenskar 

och svensk kultur publiceras flera kritiska artiklar kring användandet av begreppet. Jan Helins 

artikel i Aftonbladet 2002 är ett exempel som diskuterats tidigare. Ytterligare exempel är Kutte 

Jönssons artikel i Sydsvenskan 2003 om huruvida White Trash har förutsättningarna att etableras i 

Sverige. Jönsson menar att Hollywood har konstruerat den vapenfixerade White Trash-mannen 

och den sexuellt ”lösaktiga” White Trash-kvinnan vilket befästs i det amerikanska samhällets syn 

på arbetarklassen. Medan arbetarklass i Sverige huvudsakligen skildras genom konstruktion av den 

”skötsamma arbetaren” (Sydsvenskan 2003-04-26).  

  Ola Larsmo diskuterar i en artikel i DN 2004 hur White Trash blivit en identitet i 

Sverige. Larsmo menar att White Trash-identiteten skapats genom dokusåporna Big Brother och 

Farmen15, tv-format som har funnit ”sin verkliga nisch i att exploatera klichén om de fattigas brister 

på moral och allmänt imponerande gränslöshet” (Dagens Nyheter 2004-01-29). Fattiga har, enligt 

Larsmo, varit ett moraliskt problem under lång tid. På 1800-talet betraktades de fattigas moral som 

roten till det onda, i samband med befolkningsökningen och moderniseringen fanns en rädsla att 

de fattiga skulle få politisk makt. På liknande sätt, menar Larsmo, har en viss sorts ”fattiga” blivit 

ett spännande problem idag, dessa ”bidragstagande slashasar” är ”gränslösa, sexuellt och 

gastronomiskt omättliga” och samtidigt fascinerande (Dagens Nyheter 2004-01-29). I Sydsvenskan 

publiceras 2004 en artikel vid namn ”White trash på svenska: medelklassigt hipphippt” skriven av 

Björn af Kleen som handlar om hur White Trash etablerats i Sverige och blivit en stil. af Kleen 

beskriver hur White Trash, enligt honom, syftar på en, vit okultiverad underklasskultur. White 

Trash var början av 1900-talet en begrepp inom amerikansk geneologisk forskning syftandes till 

vita ”utvecklingsstörda” från den amerikanska landsbygden. Forskningen blev ett sätt för politiker 

att skära ner på socialbidrag till fattiga landsbygdsbor och tvångssterilisera stora grupper av vita, 

fattiga från landet. Sedan dess har mycket hänt, menar af Kleen, och under 1990-talet blir White 

Trash hippt i USA och Europa och ligger som en ”farlig fond i många framgångsrika 

popkulturprojekt” (Sydsvenskan 2004-09-12). I artikeln beskriver af Kleen hur begreppet kommer 

till Sverige ungefär hundra år efter att det etablerats i USA, men då i form av stil och estetik, 

samtidigt som forskning visar på att nyfattigdomen i Sverige ökar. af Kleen menar att 

samhällsutvecklingen och medietrender är två olika saker, även om de går hand i hand och det 

största problemet med White Trash-trenden är att det spelar på ett klassförakt (Sydsvenskan 2004-

                                                   
15	  I programmet bor ett antal deltagare på en bondgård och tävlar mot varandra i olika grenar, där en deltagare åker 
ut varje vecka tills en vinnare har utsetts.	  
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09-12). I artiklarna av Helin, Jönsson, Larsmo och af Kleen diskuterar skribenterna White Trash-

begreppets etablering i en svensk kontext med fokus på populärkulturella porträtteringar och går i 

dialog med begreppets ursprungliga betydelser och dess roll i det svenska klassamhället. Denna 

kritiska hållning blir dock mer förekommande under 2011 och framåt.   

  Samtidigt som begreppet i större utsträckning börjar problematiseras är de inte 

tongivande för hur användandet och förhållningssättet ser ut.  Definitionerna av White Trash blir 

mer utförliga och kända kvinnor som Britney Spears och Anna Nicole Smith fortsätter att 

förkroppsliga White Trash. Britney Spears beskrivs som en ”scandal beauty” vars 

underhållningsvärde stigit genom hennes spontangiftermål i Las Vegas och hennes cover på Bobby 

Browns låt ”My prerogative” (TT Spektra 2004-11-04). I en artikel spekuleras det i om Spears 

kommande gravidfotografering i den amerikanska tidningen Vanity Fair kan vara en morot för 

Spears att ”tvätta bort ’White trash’-stämpeln” och i en annan artikel fastslås det att Spears är en 

”white trash-morsa” vars karriär håller på att avta (Aftonbladet 2005-07-01; Helsingborgs Dagblad 2005-

11-19).  Anna Nicole Smiths skandalomsusade liv, vikt och klädstil är fortfarande i centrum för hur 

hon beskrivs och artikelförfattaren spekulerar i om Smith kommer att dö som sin idol Marilyn 

Monroe (Aftonbladet 2005-03-18). De svenska exemplen som nämns är ofta kopplade till offentliga 

personer, som deltagare i Robinson eller Big Brother, och kändisarna som diskuteras är bland annat 

Linda Rosing och Carolina Gynning, båda kända via Big Brother (Aftonbladet 2005-09-30; Aftonbladet 

2006-02-22; Aftonbladet 2006-05-23; Expressen 2006-11-26). I en artikel publicerad i Svenska 

Dagbladet diskuterar Lina Kalmteg porträtteringen av kvinnor i media med fokus på kvinnliga 

stjärnors fall, där bland annat Anna Nicole Smith, Britney Spears och Carolina Gynning diskuteras. 

Kalmteg lyfter in teoretiska perspektiv från medieforskarna Hillevi Ganetz och Anja Hirdman som 

båda två har studerat bland annat femininitet i media. Hirdman menar att anledningen till att både 

Smith och Spears klassats som White Trash beror på att de anses ha ett överdrivet beteende och 

sakna kontroll (Svenska Dagbladet 2007-02-25). Som jag redovisat för så har begreppet diskuterats 

och problematiserats i tidigare artiklar, men det som gör dessa teoretiska resonemang särskilt 

intressant är diskussioner om medieporträtteringar i relation till femininitet.   

  Under den första delen av 00-talet har svensk media som skrivit om White Trash 

varit fokuserad på kändisskap, både amerikanska och svenska, och kultur. Under senare delen av 

00-talet är fokus mindre på kändisar och mer på vardagspraktiker och ”vanliga svenskar”. Det 

skrivs också mer om dokusåpor och reality-teveprogram där deltagarna klassas som ”vanligt folk”, 

exempelvis Lyxfällan, Ensam mamma söker och Grannfejden16. Deltagandet i och konsumtionen av 

                                                   
16 Lyxfällan är ett realityprogram där två ekonomiska rådgivare hjälper deltagare med deras privatekonomi, deltagarna 
har antingen själva anmält intresse om att delta eller har en närstående gjort det. Ensamma mamma söker är ett dejting 
program för ensamstående mödrar och Grannfejden är ett realityprogram om bråk mellan grannar.  
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teveprogrammen i sig är en White Trash-markör (Västerbottens Kurir 2007-10-19; Helsingborgs 

Dagblad 2007-11-24; Västerbottens Kuriren 2008-04-02). Ett omdiskuterat program är Ullared, där 

tittarna får följa personal och besökare på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared där både medverkande 

och den tänkta tittaren klassas som White Trash (Göteborgsposten 2009-03-29; Expressen 2009-11-03; 

Norrländska Socialdemokraten 2009-11-04; Gefle Dagblad 2011-01-21; TT Spektra 2011-04-19). De 

ingående beskrivningarna av kändisar som klassats som White Trash stämmer väl överens med hur 

White Trash under senare delen av 2000-talet beskrivs i mer generella termer.  Fokus ligger på att 

måla upp bilder på den typiska White Trash-svensken, istället för att definiera offentliga personer 

som White Trash, även om Britney Spears förekommer flitigt. Några exempel på dessa markörer 

är bland annat mysbyxor, tubsockor, att ha ett hem inrett som en Elloskatalog eller sitta i soffan 

med chipsskålen i handen och 1,5-litersläsken bredvid sig (Göteborgsposten 2007-03-30; Helsingborgs 

Dagblad 2007-04-20; City 2008-05-29). Ytterligare ett exempel på hur White Trash starkare 

förankras i det svenska samhället är artiklar som diskuterar förnamn. Här diskuteras både de 

tidigare arbetarklassnamnen, vilka anses vara mansnamn med Y-ändelser, och moderna ”White 

Trash-namn” som exempelvis Kevin och Liam (Sydsvenskan 2007-03-17; Svenska Dagbladet 2010-04-

20; Hallands Nyheter 2011-04-16; Helsingborgs Dagblad 2011-11-08; Amelia 2011-12-21; Amelia 2012-

08-13). I en krönika i Metro skriver Fridah Jönsson om prinsessan Estelles namn. Jönsson menar 

att alla de som hävdar sig vara emot klasshat inte verkar ha problem med att kalla Estelle för ett ” 

’white trash-namn’ ” (Metro 2012-03-02).   

  Parallellt med att förekomsten av White Trash ökar under början av 2010-talet växer 

också kritiken mot användandet. Skribenter fortsätter att definiera och klassificera svensk White 

Trash samtidigt som det skrivs flera kritiska artiklar (Aftonbladet 2011-07-18; Metro 2011-11-26). 

Återkommande bland kritikerna är att de poängterar att det inte finns någon svensk definition utan 

att det är ett amerikanskt uttryck (Uppsala Nya Tidning 2011-03-09; Södermanlands Nyheter 2011-10-

21; Smålandsposten 2011-12-06; Amelia 2011-12-21). Exempelvis beskriver Rickard Jakbo hur det 

amerikanska begreppet, som syftar på den fattigaste vita befolkningen i USA, har blivit ett sätt att 

beskriva svensk arbetarklass (LO-tidningen 2011-09-02). Det skrivs mer om att ett klassförakt ligger 

till grund för användningen av White Trash, som tillskrivs oönskade egenskaper, praktiker eller 

politiska åsikter (Göteborgsposten 2011-10-08; City 2011-10-21; Helsingborgs Dagblad 2011-11-08; 

Västerbottens Folkblad 2012-02-24). I en krönika publicerad i City återger krönikören sin vistelse på 

en finlandsfärja, i vilken det konstateras att arbetarklassen är död och att det istället talas om ”det 

rasistiska och ogenomtänkta begreppet ’white trash’ ” (City 2012-04-27). Två uppmärksammande 

program som går i linje med den framväxande kritiska hållningen och som nämns i flera artiklar är 

Kobras temaavsnitt om White Trash och Sveriges Radios P1-program Tendens dokumentärserie 
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”Dom kallas oss White Trash”(City 2011-12-02; Amelia 2011-12-21; Aftonbladet 2012-08-14; 

Aftonbladet 2012-08-19; Göteborgsposten 2012-08-21; Aftonbladet 2012-11-04). ” Dom kallar oss White 

Trash” beskrivs som ett program där reportern Mia Blomgren intervjuar personer som 

kategoriseras som White Trash. I artiklarna diskuteras både klasspositioner, utförsäkringar, 

arbetslöshet och klassmarkörer, utseende och livsstil, med ett tydligt avståndstagande från 

begreppet.   

  Denna kritiska hållning präglar artiklarna som publiceras mellan 2012 och 2015, med 

ytterst få undantag. I en artikel i Aftonbladet diskuterar Kristina Edblom White Trash som ett 

svenskt fenomen, bland annat med hjälp av sociologen Catrin Lundström. Lundström menar att 

en anledning till att begreppet inte har översatts kan bero på att det handlar om både ras och klass, 

något hon menar att det sällan diskuteras i Sverige. Edblom konstaterar att kritiken mot begreppet 

växter och att kultureliten har svängt gällande sin egen användning av det, men samtidigt lever 

ordet sitt eget liv (Aftonbladet 2012-11-04). I dessa kritiska artiklar är det tydligt att White Trash är 

ett uttryck för klassförakt som visar på en farlig samhällsutveckling. Den kritiska ingången som 

dominerar artiklar om White Trash resulterar dock inte i att begreppet slutar att definieras. 

Exempelvis skriver Stig-Björn Ljunggren en artikel i Piteå-Tidningen om hur White Trash blir ett sätt 

att konstruera ett tydligt Vi och Dom i ett Sverige där klassgränserna är mer suddiga. I artikeln ger 

Ljunggren utförliga beskrivningar av vad som klassas som White Trashmarkörer och hur dessa 

skiljer sig åt mellan kvinnor och män. White Trash-kvinnor har dåligt sittande kläder och har fått 

sitt fjärde barn med sin femte man. White Trash-mannen bär Adidasbyxor och kallar sin flickvän 

för kärring (Piteå-Tidningen 2013-01-02).  

  Två av de senast publicerade artiklarna som ingår mitt material handlar om artisten 

Little Jinders medverkande i humorduon Fredrik Wikingsson och Filip Hammars program Breaking 

News, där hon drack sig full i teve. Efter Little Jinders medverkan får hon ta emot nedsättande 

kommentarer på internet där hon bland annat kallas för White Trash. I båda artiklarna diskuterar 

skribenterna hur kvinnor som bryter mot könsnormer blir utsatta för näthat. I DN beskrivs Little 

Jinder som frispråkig och som någon som utmanar den mansdominerande musikbranschen och i 

Fokus lyfts Little Jinders sätt att ta plats och prata om sin kropp och sex som något positivt (Dagens 

Nyheter 2015-09-12; Fokus 2015-09-17). Detta skiljer sig från hur kända kvinnor som beskrivits i 

liknande ordalag har blivit omskrivna i de artiklarna som presenterats tidigare i detta avsnitt. 
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”Underklass	  som	  beter	  sig	  underklassigt”   

Utgångspunkten i detta avsnitt är att analysera White Trash som ett klassat begreppet och syftet är 

att skapa en grundläggande teoretisk förståelse av materialet i stort vilket mina kommande 

analysdelar sedan vidare på. Fokus ligger på hur representationer av White Trash kan förstås, det 

vill säga hur förekomsten kan begripliggöras, bland annat utifrån teorier om klass och relationen 

mellan olika klasspositioner. Jag kommer även att diskutera hur White Trash figurerar i materialet 

som beskrivningar av amerikansk kontra svensk kultur och kulturella fenomen/uttryck samt 

medelklassens relation till White Trash. I detta avsnitt för jag en dialog med Skeggs och Lawler 

utifrån deras forskning och mitt material. Dessa teoretiker bör ses som centrala för förståelse av 

mediaproträtteringar av vit arbetarklass, vilket är det jag diskuterar i detta avsnitt.  

  

Klass	  utan	  klass  

Som jag redovisat i tidigare avsnitt är White Trash ett begrepp  i rörelse, vars innebörd skiftar över 

tid, där vissa förståelser och representationer av White Trash dock är mer förekommande än andra. 

De representationer och beskrivningar av White Trash som förekommer säger inte bara någonting 

om hur White Trash begripliggörs i media utan det säger också någonting om  hur media förhåller 

sig till White Trash. Skeggs menar, som tidigare nämnts, att media bör betrakas som en institution 

som legitimerar medelklassens symboliska makt och samtidigt utövar våld mot arbetarklassen 

genom exempelvis exploatering eller förvägran av legitimitet (Skeggs 2000: 26). Relationen mellan 

medelklassen och media kan alltså förstås som ett sätt att upprätthålla symbolisk makt. White 

Trash, både begreppet och dess framställningar, blir ett sätt att demonisera den arbetarklassposition 

som White Trash beskrivs som och samtidigt fungerar den som motpol i medelklassens 

identitetsskapande och upprätthållande av symbolisk makt.    

  I de framställningar av White Trash som förekommer i artiklarna så är klass ett 

återkommande tema, men hur artikelförfattarna förhåller sig till White Trash som klassposition 

skiftar, även om det går att se återkommande tendenser. Det är främst i artiklar som handlar om 

populärkultur, såsom kändisar, filmer, teveprogram och litteratur, som White Trash förekommer. 

I dessa sammanhang tenderar klasspositionen, som tillskrivs de personer eller kulturella uttryck, att 

bedömas utifrån status eller personliga framställningar. Exempelvis blir en dokusåpadeltagare 

Wihte Trash genom att delta i en dokusåpa, och en känd person anses vara White Trash på grund 

av sin livsstil. Kulturens betydelse och funktion för  klasskonstruktioner diskuteras av Skeggs som 

menar att klass har kunnat anta nya former genom kultur (Skeggs 2005:972).  Kultur, som har varit 

medelklassens ägodel, har en betydande roll i medelklassens konstruktion av sig själv är av vikt i 

relation till arbetarklassen, som också konstruerats av medelklassen (Skeggs 2000:14). Vad som 
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klassas som god kontra dålig kultur bedöms av medelklassen och tar sig uttryck i media, vilket blir 

tydligt i vilka kulturformer och kulturyttringar som bedöms vara White Trash, eller rikta sig till 

White Trash.   

  Utöver det inflytandet över vilka klassdimensioner kultur får som medelklassen 

besitter blir det kulturella kapitalet avgörande i bedömningen av vilka som anses vara White Trash. 

Det är alltså personen livsstil, livsval och kroppsliga dispositioner som blir mer avgörande än det 

ekonomiska kapitalet i vilka som klassas som White Trash. Bland annat beskrivs musikern Ozzy 

Osbourne och hans familj som ”en typisk white trash-familj, enda skillnaden är att de är 

stenrika”(Aftonbladet 2003-06-12). En artikelförfattare menar att White Trash-begreppet har 

breddats i sin innebörd från att syfta på fattiga vita familjer till att innefatta alla vita människor som 

beter sig ovärdigt. Paris Hilton lyfts som exempel på en person som kallas för White Trash trots 

att hon är en av världens mest förmögna arvtagerskor. Begreppsförvirringen, menar 

artikelförfattaren, säger något om vad det amerikanska folket egentligen tycker om någon som 

anses vara White Trash, det vill säga personer som inte förtjänar någon sympati (Svenska Dagbladet 

2007-06-22). Att familjen Osbourns och Paris Hiltons ekonomiska kapital inte är av relevans för 

deras White Trash-identitet kan förklaras med att allt kapital är kontextspecifikt. Den vikt de skilda 

kapitalformerna har är av betydelse för den totala sammansättning i det specifika sociala rummet. 

Det ekonomiska kapitalet kan inte väga upp för bristande kulturellt kapital i den mediala kontext 

som formar White Trash-identitet, i vilken kulturella tillgångar dominerar klasskonstruktioner 

(Skeggs 2000: 21).  

   Artikelförfattaren som diskuterar Paris Hiltons White Trash-identitet, och ställer sig 

kritisk till begreppet, tar fasta på en viktig aspekt som är av teoretisk relevans, nämligen att White 

Trash inte förtjänar sympatier. Synen på White Trash präglas alltså enligt artikelförfattaren av 

bristen på sympati från omgivningen, White Trash blir en ovärdig position. Denna förståelse av 

White Trash menar jag dels grundar sig i en syn på individen som ytterst ansvarig för sin 

livssituation i relation till vad Skeggs kallar för extraordinär subjektivitet och dels i synen på 

arbetarklassen i stort. Skeggs menar att vi, vilket jag tolkar som en västerländsk kontext, befinner 

oss i en period av extraordinär subjektivitet, en konsekvens av en rådande nyliberal världsordning, 

som syftar till det personliga, subjektiva och specifika. Det har lett till en uppfattning om att 

individen väljer sättet en presenteras och uppfattas på. Skeggs beskriver det som en påtvingad 

subjektivitet formad av intressen hos de som besitter makt, det vill säga medelklassen, och som 

kontrollerar dem som saknar makt, det vill säga arbetarklassen. Om en person inte har tillgång till 

ett stort register av narrativ och diskurser, såsom språktillgångar, i konstruktionen av det etiska 

jaget kommer personen att hållas ansvarig för att ha gjort dåliga val och på ett ansvarslöst sätt 
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konstruerat sig själv. Konstruktionen av jaget ligger vidare till grund för den offentliga 

produktionen och iscensättandet av klassrelationer (Skeggs 2005: 972ff). Artikelförfattaren som 

hävdar att White Trash utmärks av att inte förtjäna sympatier grundar sig alltså i att White Trash-

identiteten är en konstruktionen av jaget, där de som misslyckats endast har sig själva att skylla.  

   Mot bakgrund av Skeggs kan representationer av White Trash i media, som i stor 

utsträckning utgörs av kända personer, förstås i relation till extraordinär subjektivitet då dessa 

personer anses ha brustit i sin konstruktion av jaget. Den, av medelklassen, påtvingade 

subjektiviteten genererar en individualiserad klassposition i en sådan utsträckning att det råder en 

föreställning om att den är självvald. Exempelvis beskrivs White Trash i en artikel som ”lata vita 

människor som låter livet rinna bort med chips, alkohol och dåliga tv-program” (Helsingborgs 

Dagblad 2002-12-10). White Trash blir i detta sammanhang ett val och ett bristande i karaktär 

genom passivitet; att låta sig själv rinna bort blir ett sätt att konstruera sig själv. Det är genom dessa 

framställningar i kombination med synen på jaget som ett individuellt projekt som White Trash 

konstrueras.  

   Skeggs diskuterar också vilken roll föreställningar spelar i dessa konstruktioner.  

Klass, menar hon, är en ”diskursiv, historiskt specifik konstruktion, en produkt av medelklassens 

politiska konsolidering, och den innehåller  inslag av fantasi och projektion” (Skeggs 2000: 16). 

White Trash fungerar alltså som en projektionsyta för medelklassen i sitt subjektsskapande. Det 

vill säga att konstruktioner av White Trash som presenteras av artikelförfattarna har inslag av 

spekulationer, rykten, förväntningar/föreställningar och tillskrivna egenskaper som (de 

medelklassiga) artikelförfattarna fördömer. Jag kommer att återkomma till denna artikel och 

diskussion i ett senare avsnitt. Min poäng är att konstruktionerna av White Trash inte bara betraktas 

som misslyckade individuella subjektspositioner utan är också en produkt av medelklassen 

konsolidering och en projektionsyta för medelklassens rädslor, där White Trash blir den farliga 

närheten som måste definieras och distanseras från (Lawler 2005: 440).   

  Som jag nämnde tidigare så förhåller sig artikelförfattarna olika till hur White Trash 

förstås i relation till klass, medan vissa menar att White Trash är en form av 

arbetarklass/underklassposition utifrån från en ekonomisk syn på klass framställer andra 

artikelförfattare White Trash som mindre klassbundet. Det diskuteras också olika typer av White 

Trash, där uppdelningen huvudsakligen är mellan en form av  ”autentisk” och ”icke-autentisk” 

White Trash-identitet. En artikelförfattare menar att intresset för White Trash har ökat i USA men 

att detta intresse är begränsat till kändisar som klassas som White Trash. Artikelförfattaren skriver 

”nu är det naturligtvis inte vita människor som har det svårt – knarkare, alkoholister, mentalsjuka 

– som plötsligt blivit inne. […] Det jag talar om här är kändisar som besegrat slummen, men som 
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väljer att leva slöddrigt17 i alla fall” (Expressen 1994-08-27). Artikelförfattaren menar att det går att 

särskilja en form av ”autentisk” White Trash, som präglas av socialt och/eller ekonomiskt 

utanförskap, och en typ av stilmässig, självorsakad eller vald White Trash-identitet. Denna 

uppdelning nämns också av en annan artikelförfattare som menar att White Trash i grunden är ett 

cyniskt begrepp som ”beskriver vit, outbildad arbetarklass, eller medelklass utan ambitioner. Det 

sista är viktigt. Begreppet White trash innehåller en moralisk dimension. De som stämplar 

människor som White Trash säger också att dessa människor inte har någon ursäkt för att vara 

misslyckade”(Aftonbladet 2002-11-10). Denna artikelförfattare menar också att White Trash har en 

tvådelad betydelse, White Trash som relaterar till arbetarklass och White Trash syftande på den 

ambitionslösa medelklassen. Båda artikelförfattarna diskuterar en form av ”autentisk” White Trash-

identitet som av den ena artikelförfattaren ställs emot kända personer som ”valt bort” en 

uppåtgående klassresa genom att fortsätta ”leva slöddrigt” medan den andra diskuterar en 

ambitionslös medelklass. Det som artiklarna tar fasta på är att White Trash inte är begränsat till att 

beskriva en viss typ av arbetarklass, orsakat av ett utanförskap grundat på bland annat bristande 

ekonomiskt kapital, utan omfattar andra grupper/personer som traditionellt inte klassats som, eller 

beskrivs tillhöra en annan klass än, arbetarklass. De sätt som  ”icke-autentisk” White Trash  

beskrivs som, det vill säga brist på ambition och ”slöddrigt liv”, är dock starkt sammanlänkat med 

hur arbetarklassen traditionellt har blivit beskriven. Det som också präglar dessa beskrivningar av 

White Trash är, som diskuteras i ett tidigare citat, är bristen på empati. White Trash blir en 

självorsakad identitet.  ”Icke-autentisk” White Trash kan förstås utifrån extraordinärsubjektivitet, 

men det finns ytterligare en dimension som denna uppdelning kan förstås utifrån och det är 

uppdelningen mellan arbetarklass och underklass.  

   Den tvetydiga förståelsen av White Trash kan också förstås genom den historiska 

uppdelningen mellan arbetarklass och underklass som konstruerar en skötsam och en ovärdig 

arbetarklass. Som tidigare nämnt så menar Lawler att det ökade användandet av begreppet 

underklass idag blir ett sätt att göra det omöjligt för arbetarklassen att ses som respektabel (Skeggs 

2005: 972; Lawler 2005: 435). Dock är det värt att poängtera att underklassbegreppet inte frikopplar 

arbetarklassen från negativa associationer och porträtteringar. Dessa har historisk präglat 

föreställningar av arbetarklassen och uppdelningen har gjort det svårare för vissa inom 

arbetarklassen att uppfattas som respektabel. Jag menar att tal om White Trash som en typ av 

misslyckad medelklass snarare kan härledas till den uppdelning av arbetarklass och underklass som 

diskuteras av Skeggs och Lawler. I uppdelningen tillskrivs ”riktig” White Trash egenskaper och en 

klassposition som liknar den skötsamma arbetarklassen, det vill säga viss typ av White Trash rör 

                                                   
17	  Artikelförfattaren översätter White Trash till vitt slödder (Expressen 1994-08-27).	  
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sig innanför ramarna för vad Lawler beskriver som det nobla arbetarnarrativet eller det tidigare 

proletariatet. Medan den ”icke-autentiska” White Trash-identiteten som beskrivs i artiklarna menar 

jag kan kopplas till det Lawler menar betraktas som arbetsskygg, smaklös underklass med dålig 

klädstil och ett offer för konsumtionssamhället (Lawler 2005:434, 436). Det blir deras bristande 

karaktär, som att ”välja bort” en uppåtgående klassresa, låta livet rinna bort med chips, eller 

avsaknaden av ambition, som utmärker den. Som jag har diskuterat tidigare så är det inte bara 

klasspositionen som kodar personer som White Trash, och därigenom som ovärdig. Till skillnad 

från hur Lawler och Skeggs beskriver arbetarklassportätteringar, där klass föregår framställningar, 

är White Trash-identiteten också något som tillskrivs personer på grund av sitt beteende, utseende 

eller livsstil. Underklasspositionen är i likhet med White Trash i mindre utsträckning förankrad i 

en klassposition än arbetarklass, utan de begripliggörs snarare utifrån hur de förhåller sig till smak 

och sin livsstil. Då normaliseringen av underklassbegreppet gjort det svårare att upprätthålla 

konstruktionen av en skötsam arbetarklass, uppdelningen säkerställer alltså inte den skötsamma 

arbetarklassen identitet utan omöjliggör snarare för arbetarklassen att betraktas respektabel (Lawler 

2005: 435). I beskrivningar av  White Trash som överskrider ekonomiska klassgränser blir det andra 

kapitaltillgångar som sätts i fokus och blir avgörande för vad som utmärker White Trash-identitet; 

ofta smak, utseende, stil och livsstil.   

  Att tala om två typer av White Trash kan ses som ett sätt för vissa artikelförfattare 

att upprätthålla en skötsam arbetarklassposition inom begreppet White Trash, där epitetet inte är 

orsakat av en bristande konstruktion av jaget utan socioekonomiska förutsättningar, samtidigt som 

det går att tala om en underklassig White Trash-identitet som den positioneras mot. Samma 

artikelförfattare som diskuterade White Trash som både outbildad arbetarklass och en ambitionslös 

medelklass  menar att ”den sammanblandning av autentiskt White trash och underhållning som är 

fallet i en hel rad dokusåpor på tv just nu har, tror jag, en ganska läskig effekt” (Aftonbladet 2002-

11-10). Den autentiska White Trash-identiteten, tolkar jag, syftar på den outbildade arbetarklassen 

som artikelförfattaren menar utgör en av de två definitionerna av White Trash. Den White Trash-

identitet som förekommer i dokusåpor, menar artikelförfattaren, fyller huvudsakligen ett 

underhållningssyfte och kan då kopplas till artikelförfattarens andra förståelse av White Trash som 

”medelklass utan ambition” (Aftonbladet 2002-11-10). Dokusåpadeltagare särskiljs från en 

arbetarklassposition genom att kategoriseras som underhållning och tillskrivs således en 

medelklassposition som saknar ambitioner.   

  Utifrån Lawlers beskrivning av hur underklassbegeppet normaliserats på bekostnad 

av den skötsamma arbetarklassen kan den sammanblandning som artikelförfattaren menar har 

”läskiga effekter” förstås som ett sätt att upprätthålla gränserna mellan de olika typerna av White 
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Trash. Jag menar att det artikelförfattaren syftar till , utifrån sina beskrivningar av underhållande 

White Trash, inte är medelklassen utan en underklassidentitet. Även om White Trash, som jag lyft 

fram, används för att beskriva personer som befinner sig utanför ekonomiskt utsatta 

klasspositioner, så får diskussioner om en ”autentisk” och underhållande White Trash en helt annan 

betydelse i relation till Skeggs och Lawlers resonemang om underklassbegreppet.  

  De framställningar av White Trash som återkommer i materialet stämmer väl 

överens med hur  arbetarklassen har konstruerats i media, som att vara överdriven, ful, tjock, vulgär 

och äcklig18 (Skeggs 2005: 965).  Ett exempel:   

White trash. Vi vet alla vad det betyder. Underklass som beter sig underklassigt. Som 

röker och knarkar, och har tonårsgraviditeter, och bor fult och har ful utväxt från 

blondering. Vi talar om den underklass som saknar den moraliska resningen som vi 

andra föredrar från fattiga (Expressen 2011-01-15). 

 

Artikelförfattaren, som är kritisk till begreppet, beskriver  White Trash utifrån förställningen om 

att läsaren delar samma uppfattning om White Trash som henne själv. Denna förståelse av  White 

Trash som en underklassig, missbrukande person som bor fult och har en ful utväxt från blondering 

framställs som en etablerad uppfattning. Artikelförfattaren menar att White Trash saknar den 

”moraliska resning” som förväntas av fattiga, vilket jag tolkar syftar till ett uppvisande av moral 

eller den skötsamhet som den goda arbetarklassen kodas som i konstrast till den ovärdiga 

underklassen. Här förstärks föreställningen om att det finns en ordentliga arbetarklass och en 

omoralisk underklass samt att dessa, trots beröringspunkter, kan särskiljas. En tolkning av citatet 

är att det som gör White Trash till White Trash  inte är fattigdomen eller en lägre klassposition utan 

hur personer ”väjer”, i konstruktionen av det etiska jaget, att konstruera sig själv, där det finns ett 

uttalat föredraget sätt att vara fattig på.  Fattigdom kan i denna kontext också betraktas som brist 

på kulturellt kapital, huvudsakligen förkroppsligat kapital, snarare än ekonomiskt då det snarare är 

en stilmässig brist som beskrivs vara karaktäristiskt för  White Trash. Artikelförfattarens sätt att 

beskriva White Trash är nästan en ordagrann återgivelse av hur Lawler beskriver det 

underklassnarrativ som kommit att dominera allmänna förståelsen av arbetarklassen. Enligt Lawler 

har den offentliga diskursen rörande arbetarklassen har gått från en maskuliniserad arbetarklass till 

en feminiserad underklass som beskrivs som ” ’fag-smoking teenage mother’ narrative” (Lawler 

2005: 436). När artikelförfattaren beskriver White Trash som ”underklassig underklass” 

                                                   
18 Enligt Skeggs har dessa sätt att framställa arbetarklassen mer kommit att handla om arbetarklasskvinnor, 
framförallt i media. Detta kommer jag att återkomma till i ett senare avsnitt. 
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förekommer rökning och tonårsgraviditet som två exempel på underklassigheten.  

  I mitt material återkommer diskussionen om olika typer av White Trash som ofta 

anspelar på en uppdelning mellan arbetarklass och underklass. Uppdelningen beskrivs också utifrån 

White Trash som porträtteras eller tar plats i kulturen kontra ”riktig”  White Trash. En 

artikelförfattare skriver: ”Arbetarklassen är tillbaka på vita duken.[…]Men ironiskt nog är det just 

den vanliga arbetarklassen som är mest osynlig på den amerikanska bioduken”(Dagens Nyheter 2005-

09-09). Artikelförfattaren menar att det som speglas på film är kriminella, den icke-arbetande 

klassen, smågangstrar och White Trash. Här gör artikelförfattaren en uppdelning mellan vad han 

kallar för ”vanlig” arbetarklass, som inte porträtteras på film, och den arbetslösa arbetarklassen och 

White Trash som då enligt artikelförfattaren är de skildras på vita duken. Detta resonemang kan 

koppla till min tidigare diskussion om arbetarklass kontra underklass, då en liknande uppdelning 

görs i liknande termer som tidigare diskuterats. Det jag också vill ta fasta på är att det finns en 

föreställning om att den White Trash som tar plats i media och kultur inte är densamma som varesig 

”vanlig arbetarklass” eller ”autentisk White trash”.   

  Medan dessa artikelförfattare särskiljer kulturella och mediala framställningar av 

White Trash, från en ”vanlig arbetarklass” eller ”autentisk White Trash” så diskuteras det i andra 

artiklar hur White Trash har blivit underhållning. En artikel menar att ”Uttrycket, som från början 

syftade på den vita underklassen i den amerikanska Södern, har numera även blivit förnamnet på 

en hipp genre, som vältrar sig i den vita underklassens misär i största allmänhet” (Dagens Nyheter 

1998-06-03). I artikeln görs inte en uppdelning mellan en ”riktig” White Trash och en 

”självorsakad” White Trash utan fokus ligger på en utveckling som lett till att  White Trash 

porträtteras i kultur.  Enligt artikelförfattaren har White Trash gått från att vara en vit underklass 

från Södern till att vara ett sätt som den vita underklassen framställ i amerikanska 

independentfilmer. En annan artikelförfattare, som beskriver dessa tendenser i liknande ordalag, 

skriver att ”Begreppet ’white trash’ syftade från början på de fattigaste bland vita sydstatare, som 

trots sin hudfärg var jordlösa och utarmade. […] [men nu] har träsk-tv funnit sin verkliga nisch i 

att exploatera klichén om de fattigas brist på moral och allmänt imponerande gränslöshet”(Dagens 

Nyheter 2004-01-29). Artikelförfattaren beskriver hur innebörden av White Trash har expanderat 

till att innefatta flera grupper över tid och som under 1990-talet blivit en social kategori som  

definieras utifrån sin bristande moral och gränslöshet, vilket sedan skildras i olika teveprogram. 

Enligt artikelförfattaren så utgörs talkshowprogram som Ricki Lake av ”en parad av gravida 

fjortisar, horkarlar, superfeta, silikondrottningar, welfare mothers” och vars programidé är att ”ge 

trashigheten ett ansikte” (Dagens Nyheter 2004-01-29). I båda dessa artiklarna berörs två centrala 

teman i förståelsen av White Trash. White Trash är ett begrepp som är föränderligt, både över tid 
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och kontexter. Något som också är utmärkande i diskussioner om olika typer av White Trash är att 

kulturella representationer av White Trash anses vara missvisande representationer utifrån 

begreppets ursprungliga betydelse. Hur White Trash begripliggörs i media skiljer sig åt mellan olika 

artikelförfattare. Å ena sidan är det ett stort fokus på kända personer i materialet, vilket kan förstås 

i relation till extraordinär subjektivitet, där individen blir central i konstruktioner White Trash. 

Genom extraordinär subjektivitet kan det fokus på livssituationer, karaktärsdrag och egenskaper 

associerat med White Trash-identitet förstås som val eller brist på val utifrån ett subjektsskapande. 

Ekonomisk klassposition är inte alltid relevant för vilka i materialet som definieras som White 

Trash, däribland de tidigare nämnda Paris Hilton och Ozzy Osbourn, medan andra kända 

personers White Trash-identitet grundar sig i uppväxtförhållanden som associerats med White 

Trash, såsom Elvis Presley och Eminem. I andra artiklar kretsar diskussionerna kring skillnader 

mellan medias framställning av, eller fokus på, icke-skötsam White Trash och ”riktig” White Trash. 

Där den typ White Trash har hamnat i den kulturella förgrunden inte stämmer överens med 

”riktigt” White Trash.   

  Den självorsakade White Trash-identiteten som ställs emot White Trash som 

socioekonomisk klassposition diskuteras även av artikelförfattarna som en rörelse i begreppets 

innebörd. I presentationen av mitt material diskuterade jag detta som en rörelse från begreppets 

denotation till konnotation. Jag har i denna sektion dragit paralleller mellan olika typer av White 

Trash som beskrivs i materialet och Skeggs och Lawlers diskussion om uppdelningen mellan av 

arbetarklass och underklass. Då White Trash både beskrivs som arbetarklass och underklass kan 

begreppet ses som ett uttryck för, och en förlängning av, etableringen av underklassbegreppet. Det 

vill säga, arbetarklass upphör att kunna betraktas som respektabel när den beskrivs som White 

Trash. 

   

White	  Trash	  som	  svensk	  underhållning   

De beskrivningar av White Trash som förekommer i materialet orienterar sig i stor utsträckning 

kring amerikansk kultur, såsom kända personer, filmer, teveprogram och litteratur. Jag anser inte 

att detta är något anmärkningsvärt då White Trash ursprungligen är ett amerikanskt uttryck, och 

hur begreppet används i relation till amerikansk kultur bidrar ändå till förståelsen av hur White 

Trash konstrueras i en svensk mediekontext. Många artikelförfattare använder sig av 

översättningar, vilket jag redogör för i Från Elvis Presley till Little Jinder, som bland annat 

trasproletariat, vitt slödder, vita trashankar eller (vit) underklass (Göteborgs-Posten 2000-09-01; 

Svenska Dagbladet 1998-05-22; Helsingborgs Dagblad 2006-03-31; Göteborgs-Posten 2000-06-23). Det 
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förekommer också korta beskrivningar där det ofta betonas att uttrycket är amerikanskt och/eller 

syftar till en amerikansk social kategori. Bland annat beskrivs Eminem som White Trash utifrån 

definitionen ”amerikansk vit underklass”(Aftonbladet 2001-02-01). Dessa typer av kortare 

beskrivningar av White Trash, som betonar att uttrycker ursprungligen är amerikanskt, fyller olika 

funktioner i de olika artiklarna. I de tidiga artiklarna kan det ses ett sätt att hjälpa läsarna att förstå 

vad White Trash betyder, då begreppet inte är etablerat i en svensk kontext än. Men i de senare 

artiklarna, när begreppet blir mer och mer kritiserat, blir det ett sätt för artikelförfattare att ta 

avstånd från uttrycket genom att betona att begreppet är amerikanskt. En artikelförfattare, som 

menar att White Trash vanligtvis syftar till en fattig, vit amerikansk arbetarklass, anser att begreppet 

synliggör en klassistisk19 attityd. Artikelförfattaren skriver: ”Och producenterna av klassismen är 

tillhör oftast en privilegierad kulturmedelklass med elitistisk människosyn. Tydligast manifesteras 

det i USA” (Sydsvenskan 2003-04-26). Artikelförfattaren menar att även om begreppet håller på att 

etablera sig i Sverige så är White Trash i grunden är ett amerikanskt klassistiskt utryck som syftat 

till den vita, fattiga amerikanska arbetarklassen. Den klassism som White Trash-begreppet är ett 

uttryck för manifisteras också starkast i  USA.   

   White Trash blir också ett begrepp som används i beskrivningar av svensk kultur, 

även om det förs en diskussion kring huruvida begreppet kommer kunna etablera sig. En 

artikelförfattare som diskuterar teveserien Trailer Park Boys ställer sig frågan om det går att skämta 

om White Trash på samma distanslösa sätt i Sverige som i USA. Artikelförfattaren skriver:

  

 ”Kommer, säg, Peter Birros nästa tv-manus att handla om en året runt-tillvaro där de 

främsta motiven för att stiga ur tältsängen stavas fiskpinnar, mackmyra-whisky, 

porrfilmsinspelningar och gul blend? Jag tror inte det”(Västerbottens-Kuriren 2006-04-

08).

 

 Artikelförfattaren spekulerar i om White Trash som begrepp och fenomen har potential att 

försvenskas men menar ändå att det är osannolikt.   

   Det går dock att konstatera att White Trash blir ett begrepp som beskriver svensk 

kultur och antar egna definitioner i en svensk kontext. Ett av de sätt som White Trash 

”försvenskas”, och som utgör en stor del av mitt material, är  i beskrivningar av dokusåpor och 

reality-program. Det är både deltagarna och de som ser på programmen samt programmen i sin 

helhet som klassas som White Trash i artiklarna. En artikelförfattare menar att ”Med dokusåpor 

                                                   
19	  Klassism beskrivs också som klassförakt i artikeln.	  
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som ’Big Brother’ och ’Farmen’ skapades en White Trash-identitet även i Sverige” (Dagens Nyheter 

2004-01-29). Artikelförfattaren menar att svenska dokusåpor har inspirerats av amerikanska 

talkshow-program såsom Ricki Lake och Jerry Springer där den estetik som präglat de amerikanska 

programmen går igen i svenska dokusåpor och innehåller ”kittlande element av förnedring och den 

dramaturgiska idén att åsidosätta de medverkandes integritet” (Dagens Nyheter 2004-01-29). 

Programmen, både de svenska dokusåporna och den amerikanska talkshowprogrammen, anses 

använda sig av samma typ av estetik,  som innehåller element av förnedring och åsidosätter 

deltagarnas integritet. I artikeln framstår det som att den svenska White Trash-identiteten 

konstrueras i dokusåporna, och alltså inte existerar utanför en mediekontext. White Trash är en 

produkt eller konsekvens av dessa typ av program, vilket kan återkopplas till tidigare diskussioner 

om White Trash som en kulturell konstruktion.   

  Dokusåpan Big Brother är en av de mest diskuterade teveprogrammen i relation till 

White Trash i en svensk kontext. En artikelförfattare menar, efter en redogörelse för alla deltagare 

i Big Brother, att ”det är bara white trash med” och enligt en annan artikelförfattare är Big Brother 

”white trash-underhållning” (Aftonbladet 2006-05-23). Efter en avslutande säsong av Big Brother 

skriver en artikelförfattare ”Hejdå white trash-hånglande, hejdå hejdlöst supande” (Expressen 2006-

05-23). Utöver beskrivningar av dokusåpor som White Trash så förekommer också artiklar där 

specifika deltagare beskrivs som White Trash, och en av de mest förekommande i detta 

sammanhang är Big Brother-deltagaren Linda Rosing (Expressen 2003-07-02; Aftonbladet 2005-06-29; 

Aftonbladet 2005-09-30; Metro 2008-01-17). I en artikel diskuteras dokusåpor och reality-

programmens format och där menar artikelförfattaren att ”Dokusåpornas första fas handlade mest 

om att visa hur mediakåta människodjur i bur eller på öde öar beter sig när de har tråkigt, är 

hungriga eller fulla” (Helsingborgs dagblad 2007-11-24). Vidare menar artikelförfattaren att reality-

program som Grannfejden, som beskrivs som white trash-tv av en annan art, och Lyxfällan ”fokuserar 

på mänskliga fiaskon” (Helsingborgs dagblad 2007-11-24). I denna artikel är White Trash-identitet inte 

ett resultat av teveprogrammens exploatering utan deltagarnas egna egenskaper som gör dem till 

White Trash, som sedan skildras i teve. Lyxfällan konstruerar inte sina deltagare som mänskliga 

fiaskon, utan de anses redan existera. Det är inte bara deltagarna i dokusåpor och reality-program 

som beskrivs som Wihte Trash, det gör även de som ser på programmen. En  artikelförfattare 

skriver ”Men allvarligt, nu får dom ju ta och ge sig, tv-cheferna som verkar tro att vi sitter som 

några white trash i tv-sofforna och skriker rakt ut av glädje varje gång de kommer med nya varianter 

på dokusåpa” (Västerbotten-Kuriren 2006-02-22).  

  Att svenska dokusåpor och reality-program hamnar i förgrunden i beskrivningar av 

svensk White Trash kan förstås utifrån två aspekter. För det första görs kopplingen mellan White 
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Trash och teveprogram som innehåller deltagare, såsom talkshowprogram eller dokusåpor, tidigt 

och kontinuerligt i materialet. Deltagarna i amerikanska talkshowprogram som Ricki Lake, Jenny 

Jones och Jerry Springer beskrivs ofta som White Trash, och andra amerikanska befolkningsgrupper. 

Bland annat beskriver en artikelförfattare Ricki Lake som ett program där ”Vi får se USA:s 

underklass – husvagns-parkernas ’white trash’-befolkning, arbetslösa svarta och latinamerikaner – 

drabba samman framför kameran och glatt berätta om sina bisarra liv. Det är skamlöst vulgära 

kvinnor och riktiga skitstövlar till män” (Aftonbladet 1999-07-24). En annan artikelförfattare 

beskriver deltagarna på ett näst intill identiskt sätt, några år tidigare. I artikeln, publicerad 1997, 

beskrivs nämligen deltagarna i Ricki Lake som ”Husvagnsparkernas white trash-ungdomar, 

storstadsgettons svarta ungdomar” (Aftonbladet 1997-11-12). Artikelförfattaren menar att Sverige 

fått sin egen version av Ricki Lake i programmen Mänskligt, Renée och Lotta. När deltagarna i 

amerikanska och svenska dokusåpor och reality-program beskrivs som White Trash, reproduceras 

och etableras inte bara kopplingen mellan White Trash och dessa typer av program. Hur White 

Trash begripliggörs inom ramen för dessa program är också snarlika och införlivas genom 

repetitioner, vilket ofta är som överdrivna och vulgära. Dessa likartade beskrivningar kan förstås i 

relation till Lawler som menar att framställningar av arbetarklass gjorda av medelklassen, av bland 

annat akademiker, journalister och samhällsdebattörer, inte bara handlar om att se ner på 

arbetarklassen utan också om att konstruera den som motbjudande (Lawler 2005: 431). Utifrån 

Lawler blir dessa beskrivningar av White Trash ett sätt som White Trash begripliggörs men också 

konstitueras. Framställningarna av White Trash i dessa typer av teveprogram blir en tillgänglig och 

väl erkänd konstruktion som ligger till grund för hur White Trash skildras vidare i materialet. Hur 

artiklar  förhåller sig till varandra grundar jag i Faircloughs teori om intertextuella kedjor som jag 

beskrev i avsnittet Metod och metodologi, vilket syftar till hur texter binds samman genom att införliva 

element från andra texter (Winther Jørgensen och Phillips 2005: 77). Effekten är att dessa 

representationer befästs.   

  För det andra kan överrepresentationen av dokusåpor och reality-program, samt 

deras deltagare och tittare, förstås i relation till hur Skeggs menar att arbetarklasskvinnor framställs 

i liknande teveprogram. Skeggs ger flera exempel på program som specifikt är inriktade på att 

framställa arbetarklasskvinnor som vulgära, högljudda och överdrivna samt teveprogram som 

fokuserar på ohälsosamma matvanor. Skeggs kallar dessa för ”feta” program, och påpekar att de i 

större utsträckning exponerar arbetarklasskvinnor än män (Skeggs 2005: 967). Ett av de 

teveprogram som Skeggs nämner är You Are What You Eat, vilket också nämns i en artikel 

tillsammans med liknande teveprogram. Artikelförfattaren skriver att  ”TV 3 har skapat sin egen 

lilla nisch i tv-världen.[…] inriktad på white trash-publiken. Först gav Anna Skipper ätstörningar åt 
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folket, sen skulle ekonomin styras upp åt människor med noll koll på plånboken. […] Med förklädd 

medkänsla pekar man med fingret åt mindre vetande, häcklar och hånar, allt för deras eget bästa” 

(Västerbottens-Kuriren 2008-04-02). För att återkoppla till Skeggs diskussion om extraordinär 

subjektivitet så menar Skeggs att ”TV talk shows display ’bad selves’ – those who do not know 

how to tell properly and show that they cannot operate an ethical self” (Skeggs 2005: 974). Även 

om citatet syftar till talkshow-program beskrivs det programmen som artikelförfattaren diskuterar, 

det vill säga Du är vad du äter, Lyxfällan och Sveriges skitigaste hem, på liknande sätt.   

  Den ton som artikelförfattare menar att programmen har stämmer väl överens med 

de program som Skeggs diskuterar i relation till exponering av arbetarklasskvinnor; där de 

framställs som gränslösa och okontrollerbara, utan kontroll på sin ekonomi och utan insikt om eget 

bästa. Programkonceptet innebär att deltagarna ska bli häcklade och hånade. Skeggs och Lawler 

menar att kvinnor  är mer synliga i dessa typer av mediala representationer av arbetarklassen även 

om det inte är begränsat till kvinnlig arbetarklass. I materialet diskuteras dokusåpor huvudsakligen 

i generella termer utan könsspecifika redogörelser för vilka som deltar, med dokusåpadeltagaren 

Linda Rosing som ett tydligt undantag.  

   Utöver de teveprogram som jag diskuterat ovan i relation till konstruktioner av 

svensk White Trash förekommer ytterligare ett program beskrivet som White Trash. Programmet 

Ullared vars  format skiljer sig från de tidigare nämnda programmen. Programmet utspelar sig på 

varuhuset Gekås och handlar om dess kunder och personal. En artikelförfattare beskriver Ullared 

som ”storkonsumtion utan storstadskonsumism, lite svensk white trash” (Göteborgs-Posten 2009-03-

29). I artikeln är de som handlar och arbetar på Gekås White Trash, Gekås symboliserar överdrivna 

konsumtionsvanor kopplat till en landsbygdsbefolkning. En annan artikelförfattare skriver ”Jag 

kommer aldrig att sätta min fot på Ullared, men jag kommer att följa programmet varje måndag. 

Vad är bättre än real life white trash-tv mitt i vardagen?” (Norrländska Socialdemokraten 2009-11-04). 

Det som är intressant med Ullared är att deltagarna utgörs av kunder och personal, där det som gör 

programmet till White Trash är storkonsumtionen, White Trash baseras alltså inte på ett begränsat 

antal deltagare, som exempelvis Big Brother, utan definitionen av White Trash är här att handla på 

varuhuset. En artikelförfattare menar att programmet utgörs av White Trash-familjer som handlar 

för 20 000 kronor eller mer på Ullared (Gefle Dagblad 2011-01-21). Att vara okontrollerbar i sin 

konsumtion blir också en White Trash-markör, precis som i Lyxfällan som diskuteras i andra 

artiklar.  
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Medelklassens	  White	  Trash  

Relationen mellan medelklassen och White Trash har redan berörts i tidigare avsnitt, bland annat 

hur extraordinär subjektivitet har utgångspunkt i medelklassens subjektskonstruktioner. Många 

paralleller kan dras mellan hur White Trash diskuteras i relation till svenska dokusåpor och hur  

Skeggs beskriver att arbetarklassens framställs i reality-program och hur, vilket Skeggs menar är ett 

utlopp för en kris i medelklassens auktoritet och säkerhet. Framställningar av en problematisk 

arbetarklass, vilket huvudsakligen sker i framställningar av arbetarklasskvinnor, kan ses som ett sätt 

att rekonstruera gränserna för ordning (Skeggs 2005: 968). En artikelförfattare beskriver också hur 

dokusåpadeltagare har spelat en viktig roll för att stärka och skärpa den svenska medelklassen. ”I 

dokusåporna har den impulsstyrda kroppsligheten fått härja fritt. Där har folk slagits och supit och 

skränat och haft sex helt tygellöst, så snart de har fått lust” (Expressen 2006-11-26). 

Dokusåpadeltagare jämförs med grupper som historiskt fyllt en liknande roll som 

dokusåpadeltagaren enligt artikelförfattaren gör vid i tidpunkten för artikeln, det vill säga ”tattare 

(på den tiden de fanns), infödingar (på den tiden de fanns), arbetare (innan de blev skötsamma och 

kom i regeringsställning) raggare (innan de blev kulturhistoria)” (Expressen 2006-11-26). 

Artikelförfattaren menar att medelklassen, som också refereras till som den självtuktande klassen, 

alltid har fascinerats av de klasser vars kroppar har härjat fritt. Medelklassens konstruktion av sig 

själv speglas mot den Andre. Detta kan förstås i relation till Lawler som i likhet med 

artikelförfattaren menar att medelklassens konstruktioner av arbetarklassen fyller en viktig funktion 

för medelklassens självbild, som definieras i kontrast till den frånstötande och äckliga Andre som 

är arbetarklassen (Lalwer 2005:431). En annan artikelförfattare anser att svenskar var smartare på 

1960- och 1970-talet, innan dokusåpor och reality-program bidragit till ett förfall. Artikelförfattaren 

skriver : 

Det är en klassfråga. I USA vet man vilka som främst tittar på slaskprogrammen. 

Oprah Winfrey och TV-shop följs av outbildade kvinnor ur lägre medel- och 

arbetarklassen. Det är white trash-tv. […] Folk som inte har haft turen att födas på rätt 

gata eller haft tid eller möjlighet att ägna sig åt vidareutbildning följer såporna, 

pratshowerna (Aftonbladet 2000-08-25).  

 Artikelförfattaren vädjar till läsarna att inte ”fastna framför idiot-tv” som ett sätt att motverka en 

degenerering av samhället (Aftonbladet 2000-08-25). Artikelförfattarens oro kan ses som ett utryck 

för medelklassens kris, där lägre medel- och arbetarklasskvinnors tevevanor riskerar att fördumma 

landet. Det är inte bara vad som visas som artikelförfattaren oroar sig för utan vilket antaget 
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inflytande det kan ha på samhället i stort.   

  En liknande rädsla för samhällsutvecklingen diskuteras i en annan artikel som 

diskuterar negativa framställningar av deltagare i dokusåpor och reality-program, som 

artikelförfattaren menar brukar kallas White Trash-teve. Artikelförfattaren skriver: ”det handlar 

givetvis inte ett dugg om teve i sig. Utan om att teve och massmedia som det ser ut idag blivit en 

symbol för ett samhällsklimat som bygger på en total iskall cynism; på total förnedring” (Östersunds-

Posten 2009-02-02). Enligt artikelförfattaren så är negativa och hånfulla mediaporträtteringar av de 

som deltar i teveprogrammen ett resultat av det rådande samhällsklimatet. Vidare skriver 

artikelförfattaren att ”En underklass blir större, desperatare och våldsammare[…]Persienn ner. Din 

son och dotter har inte en aning om vad integritet innebär. Hon/han tror att medverkan i en saggig 

dokusåpa, ett jobb som en professionell pokerspelare, ett medlemskap i HA eller ett utvik i Slitz är 

nåt eftersträvansvärt” (Östersunds-Posten 2009-02-02).  Enligt artikelförfattaren är det samhällsklimat 

som möjliggör för personer att speglas på ett oönskvärt sätt i dokusåpor, vilket också skapar en 

stor underklass som är både desperat och våldsam. Risken finns, enligt artikelförfattaren, att unga 

personer ska få en ”felaktig” bild av vad som är eftersträvansvärt. Den tonen som artikeln inleds 

med, där artikelförfattaren diskuterar det nya samhällsklimatet som bygger på en cynism och 

förnedring, byts ut mot en oro över vilka konsekvenser en ökad underklass kan få. Det är inte 

längre det cyniska samhällsklimatet som är problemet utan den våldsamma och desperata 

underklassen som riskerar att vara en dålig influens på kommande generationer. Den underklass 

som artikelförfattaren diskuterar, och som kopplas ihop med hur ”White Trash-teve” skildrar sina 

deltagare, utgör ett hot och riskerar att degenerera samhället. Lösningen är enligt artikelförfattaren 

höjda kulturanslag, mer teater, mer musik och mer litteratur, men mindre Camilla Läckberg20. Det 

är alltså genom en förändrad kulturpolitik, där ”rätt” kultur lyfts fram och inte dokusåpor eller 

Läckbergs romaner, som den hotfulla underklassens inflytande kan minska.  

 Medelklassens rädsla för arbetarklassen inverkan på samhället, framförallt i termer 

av degenering, återkommer i mitt material. Men medelklassens relation till White Trash är inte 

endast ett distanstagande eller oroande över samhällsutvecklingen utan i de artiklar som diskuterar 

White Trash som stil eller termer av estetik går det istället att tala om en appropriering av White 

Trash-markörer. White Trash blir en stil som kan anammas av medelklassen. Det handlar alltså inte 

om medelklass som gjort en nedåtgående klassresa eller kända personer som ekonomiskt tillhör 

medelklass eller överklass, men som ändå betraktas som White Trash. En artikelförfattare upprörs 

över att White Trash blivit en stil. Artikelförfattaren skriver ”Apropå dumskallar är senaste trenden 

                                                   
20	  I en artikel om författaren Camilla Läckberg beskrivs hon som ”Litteraturens white trash-unge som säljer böcker 
som smör och älskas av sina läsare för sitt enkla berättande. En livs levande Foppatoffla” (Aftonbladet 2007-11-10).	  
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i USA poor white trash. […] Amerikanska trendexperter säger att wihte trash är den nya coola 

livstilen, att det står för något äkta. Vad är nästa steg? Att hemlösas livsstil blir en chic 

medelklasstrend? Gå på grannens vårfest klädd som ett billigt fyllo?” (Helsingborgs Dagblad 2006-03-

31). En annan artikelförfattare skriver ”Populärkulturen goes Förort alltså. […] I USA är det den 

svarta gettokulturen [sic] som medelklassen ängsligt sneglar på och skotillverkarna åker dit för att 

kolla vilka sneakers som är gångbara just nu. White trash är högsta mode, i alla fall för de som har 

råd att klä ner sig” (Helsingborgs Dagblad 2002-11-28). Artikelförfattaren menar att intresset för 

förorten liknar exotism, där White Trash som klädstil endast är möjligt för dem som har råd.  Jag 

tolkar ”har råd” som att det inte syftar till ett ekonomiskt kapital utan snarare till ett kulturellt 

kapital där att ”klä ner sig” inte innebär att personen förlorar sin legitimitet.   

   I en artikel intervjuas en klubbarrangör vars klubb har ”White Trashnight”. 

Artikelförfattaren ber klubbarrangören Kalle Pettersson att beskriva vad White Trash är: ”Exakt 

vad white trash är tycker Kalle Pettersson är svårt att förklara. Det är en livsstil, ett sätt att klä sig 

och vara. Nästan alla vet vad som menas med begreppet, tror han.” (Södermanlands Nyheter 2010-

05-21). Artikeln innehåller också klädförslag för killar respektive tjejer. I denna artikel blir det tydligt 

att White Trash både är en livsstil och ett sätt att klä sig, där de som inte har det som livsstil kan få 

klädtips av artikelförfattaren för att passa in på ”White Trashnight”. En annan artikelförfattare 

skriver ”Jag trodde att white trash var en nedsättande benämning på amerikanska, ljushyade 

människor med låg status. Oj oj så fel jag hade. White trash är numera en accepterad och till och 

med vanlig klädstil”(Södermanlands Nyheter 2011-10-21). Denna artikelförfattare menar också, i likhet 

med tidigare artikelförfattare, att White Trash har flera betydelser där en utav dem är klädstil.  

  Skeggs diskuterar liknande fenomen i en brittisk kontext, som till exempel fejkad 

arbetarklasslang. Enligt Skeggs är medelklassens appropriering av arbetarklassmarkörer grundat i 

en önskan från medelklassen att inte uppfattas som kontrollerad och tråkig. Denna konstruktion 

av medelklassen, menar Skeggs, både kommer från arbetarklassen i en pågående kulturell kamp om 

vem som besitter positionen att bedöma och bli bedömd och medelklassen själv (Skeggs 2005:975). 

Då White Trash, i en svensk kontext, inte betraktas en självbenämnd klassposition, går det inte 

riktigt att hävda att det är en grupp som bedrivit en kulturell kamp på samma sätt som den brittiska 

arbetarklassen. Däremot kan White Trash som klädstil ses som ett sätt för medelklassen att slippa 

framstå som tråkig (Skeggs 2005:975). White Trash som klädstil kan alltså ses som ett sätt för 

medelklassen att vända sig emot sin självbild. Dock, vilket framkommer i artikeln om klubben som 

arrangerar en ”White trashnight”, kan White Trash som klädstil också ses som ett skämtsamt sätt 

att ”klä ner sig”. Det blir ett sätt för medelklassen att leka med sitt förkroppsligade kapital utan att 

riskera att förlora det symboliska kapital som det ekonomiska, social och kulturella kapitalet 
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medför. Detta sätt att iscensätta White Trash-estetik kan förstås i relation till Ahmed, som 

diskuterar konsumtion av främlingen. Ahmeds diskussion rörande främlingen syftar till en 

konsumtion av den icke-vita främlingen, men i mitt resonemang vill jag bredda förståelsen av 

främlingen till att inkludera White Trash, eller arbetarklassighet, där den vita medelklasspositioner 

är den hegemoniska positionen. Ahmed skriver ”Flödet mellan kulturella bilder och objekt som 

leker med ’annanhet’ och ’skillnad’ kan medverka till att både förstärka och utmana de imaginära 

gränserna mellan olika raser eller sociala grupper” (Ahmed 2011: 38). De artiklar som diskuterar 

White Trash som en klädstil kan förstås som konsumtion av främlingen som riskerar att både 

utmana och förstärka skillnaderna. I relation till hur White Trash framställs i övrigt materialet 

hävdar jag att denna typ av konsumtion tenderar förstärker gränserna.   

 Iscensättningar av White Trash sker inte bara genom stil utan också i kulturella 

framställningar21, som jag har visat i presentationen av mitt material, där White Trash ibland blir 

humoristiskt, bland annat i sketchhumorserien Mia och Klara, där en av karaktärerna beskrivs som 

”White trash-morsan Tabita” (Helsingborgs Dagblad 2007-10-10;Göteborgs-Posten 2007-11-23; 

Aftonbladet 2007-12-22). I en artikel menar artikelförfattaren att Tabita kan vara som en inspiration 

för dem som vill se ut som White Trash, men de som vill undvika att uppfattas som White Trash 

ska akta sig för ”tribaler, hemblekt hår, mjukisbrallor, kamouflagekläder, vargmotiv, överdriven 

makeup och piercing i ögonbrynet” (Norrköpings Tidningar 2012-03-30). En artikelförfattare skriver 

” Hela Sverige skattar när Mia Skäringer går in i rollen Tabita, röker under köksfläkten och pratar 

om sex med väninnorna utan att bry sig om att barnen hör på. Tabita är lågutbildad, pratar grov 

dialekt och älskar tatueringar”(Östgöta Correspondenten 2013-01-29). Artikelförfattaren, som är kritisk 

till att begreppet White Trash har fått en spridning i Sverige, menar att det visar på en 

samhällsutveckling som gjort det möjligt att uttrycka sig nedsättande om dem som inte lever som 

medelklass. För artikelförfattaren blir den uppskattning som karaktären Tabita får ett utryck för 

förakt. Den kulturella kampen behöver inte bara leda till ett medelklassigt självförakt utan, som jag 

har diskuterat i föregående avsnitt, även ett artikulerande av vad White Trash-identitet innebär och 

vilka som inkluderas, bland annat genom representationer i teveprogram.   

  I relation till den artikel ovan, där artikelförfattaren menar att uppskattningen för 

Tabita också är ett uttryck för förakt, vill jag diskutera den allmänna attitydförändring gällande 

White Trash som sker i den senare delen av mitt material. Även om kritik kring begreppet har 

figurerat tidigare i materialet blir det mer framträdande i de senare artiklarna. Dock genomsyras 

inte alla artiklar denna förändrade inställning. Många av dessa artiklar diskuterar i samband med sin 

                                                   
21	  Skeggs ger också exempel på liknande typer av hånfulla framställningar av arbetarklass i en brittisk kontext vilka 
hon menar är en del av den kulturella kampen mellan arbetarklassen och medelklassen (Skeggs 2005:976).	  
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kritik teveprogrammet Kobras avsnitt om White Trash, från 2011,  och SR:s radioprogram Tendens 

som sänt en serie vid namn ”dom kallar oss White Trash”, från 2012. Begreppet börjar under 2011 

beskrivas som föraktfullt. En artikelförfattare skriver ”Med begreppet White Trash – människor 

som sopor – tydliggörs föraktet” (Expressen 2011-01-15). En annan artikelförfattare skriver ”Idag 

finns inget begrepp som uttalas med så mycket förakt som white trash” (Aftonbladet 2011-07-18). I 

en annan artikel beskrivs hur White Trash börjat etablera sig i medierna och att ”En ny föraktad 

underklasskategori slås fast” (LO-tidningen 2011-09-02). En artikelförfattare skriver att hen har svårt 

för uttrycket White Trash och att ”vitt skräp har blivit ett vedertaget begrepp. Ord styr vårt förakt” 

(Västerbottens Folkblad 2012-02-24).   

  Tidigare har artikelförfattare vänt sig mot White Trash menar jag kan förstås som ett 

sätt för medelklassen att konstruera sig i kontrast till arbetarklassen. I de senare publicerade 

artiklarna positionerar sig flera artikelförfattare mot de som använder sig av begreppet White Trash, 

eller finner White Trash-identiteten underhållande. I kritiken är det inte längre White Trash som är 

Den Andre utan användarna av begreppet. En artikelförfattare skriver skämtsamt ”Kobraavsnittet 

om white trash fick mig att skämmas- på ett bra sätt. Det är faktiskt väldigt mycket white trash-

varning att kalla någon annan för white trash. Eller hur var det nu?” (City 2011-12-02). 

Artikelförfattaren skämtar om att användning av uttrycket White Trash är en White Trash-markör. 

I de kritiska diskussioner kring användningen av White Trash som förs av olika artikelförfattare 

diskuteras även vilka som anses vara ansvariga för användning skiljer sig åt mellan artikelförfattare, 

men diskussioner kring hur de förkommer på olika hemsidor återkommer.   

  En artikelförfattare menar att ”Begreppet har tidigare mest använts på nätforumet 

Flashback och vinmarinerande hipsters på Södermalm och Örgryte […]Nu har ordet slagit igenom 

i medieetablissemanget” (LO-tidningen 2011-09-02). Artikelförfattaren, som hävdar att White Trash 

huvudsakligen har förekommit på Flashback22, menar att det råder ett etablerat klassförakt på 

Sverige nöjes- och kultursidor. Denna samhällsutveckling menar artikelförfattaren borde oroa 

frilansande kulturskribenter som ”ofta har ont om pengar (något som de delar med arbetslösa 

ungdomar som hänger på Flashback)” (LO-tidningen 2011-09-02). Jag finner det anmärkningsvärt 

att det klassförakt som artikelförfattaren menar att begreppet medför ursprungligen kommer från 

arbetslösa ungdomar som har ont om pengar och skriver på Flashback Forum. Det klassförakt som 

associeras med användandet av White Trash tillskrivs alltså en arbetarklassposition, i en form av 

självförakt, som senare har letat sig in i ”medieetablissemanget”. Den artikelförfattare som 

skämtsamt menar att använda sig av uttrycket White Trash är White Trash-markör, målar upp vem 

                                                   
22 Detta påstående stämmer inte, begreppet har förekommit i svensk tryckt press sedan 1990. Detta nämner också 
artikelförfattaren när han diskuterar att skribenter och radiopratare har slutat använda sig av citationstecken kring 
White Trash, som de gjorde på 1990-talet. Flashback föregår inte media i användningen av White Trash.  
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den Andre är som artikelförfattare positionerar sig mot vilket också speglas i de andra artiklarna. 

En annan artikelförfattare beskriver etableringen av White Trash i Sverige  på följande vis: 

”Uttrycket ’white trash’ har bara på några år blivit etablerat i Sverige, bland ungdomar, i tv-serier 

och på film. Uttrycket har letat sig ända in på tidningarnas kultursidor […] Men  den stora debatten 

om white trash pågår på nätet” (Norrköpings Tidningar 2013-02-02). Artikelförfattaren tar också upp 

Flashback och ”Den stora tråden om att vara white trash” som exempel på en debatt på nätet. 

Artikelförfattarens beskrivning av hur begreppet har etablerat sig kan tolkas som att andra 

kulturforum och ungdomars sätt att prata om White Trash föregår kultursidornas användning.  

  Användningen av White Trash förskjuts till andra forum och grupper, såsom 

nätforum, bland ungdomar, i teveserier och på film, där förekomsten av White Trash i media, och 

främst kultursidorna, ses som något som skett på senare tid och som ett relativt nytt fenomen.  

Som jag nämnde tidigare så positionerar sig artikelförfattarna inte längre mot White Trash, utan 

användningen av White Trash, där användarna blir den Andre. I vissa artiklar flyter dock 

användaren och White Trash ihop eller förblir odefinierad. Jag menar att detta är ett sätt för 

mediemedelklassen att konstruera sig som god, där förståelsen av vilka som utgör det onda och 

dåliga har förskjutits en aning.   

 

Sammanfattande	  diskussion  

I konstruktioner av White Trash i svensk media är det viktigt att förstå hur begreppet diskuterats 

och hur White Trash-identitet kan förstås i relation till medieporträtteringar. White Trash som 

epitet är i svensk press inte är begränsat till arbetarklasspositionen utan används även i 

beskrivningar av kända personer oavsett ekonomiska tillgångar. Istället är det konstruktionen av 

jaget, i relation till Skeggs teori om extraordinär subjektivitet och det kulturella kapitalets betydelse 

för klasskonstruktioner, som verkar spela en betydande roll. Detta innebär inte att White Trash 

alltid är en självvald identitet, utan det är snarare ett epitet som tillskrivs personer/fenomen som 

upplevs brista i subjektkonstruktioner. Detta framgår tydligt i beskrivningar av kända personer som 

får personifiera White Trash. Dock kan, som jag också diskuterat, White Trash ses som en klädstil 

vars attribut kan approprieras utifrån en allmän uppfattning om vad White Trash-stil innefattar. 

Detta har jag tagit upp både i relation till en medelklassig önskan att inte uppfattas som tråkig och 

som ett sätt att göra sig lustig över White Trash.   

  I de fall där artikelförfattare diskuterar White Trash i termer av klass rör sig begreppet 

huvudsakligen i gränslandet mellan arbetarklass och underklass. Bland annat diskuteras 

begreppsförvirring mellan ”riktig” White Trash, som jag menar är en variant på den goda 

arbetarklassen, och en ”icke-autentisk” White Trash som utmärks av dess underhållningsvärde eller 
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oförmåga att konstruera sig som skötsam. Jag har diskuterat detta i relation till Skeggs och Lawlers 

teoretiska resonemang kring uppdelningen mellan arbetarklass och underklass, där 

underklassbegreppet delvis har varit ett sätt att upprätthålla delar av arbetarklassen som god. Lawler 

menar dock att etableringen av underklassbegreppet gjort det svårare för arbetarklassen i stort att 

passera som respektabel (Lawler 2005: 435). White Trash som omoralisk eller odisciplinerad är inte 

bara något som utmärker konstruktioner av White Trash utan även det sätt som Skeggs menar att 

arbetarklassen, och då huvudsakligen arbetarklasskvinnor, har konstruerats (Skeggs 2005). Skeggs 

menar att tillskrivandet av negativa värden till arbetarklassen är en mekanism för att konstruera det 

värdiga medelklassiga jaget, att göra sig själv smakfull genom att bedöma andra som smaklösa. Men 

det handlar inte bara om att utifrån vissa aspekter av arbetarklasskultur öka sitt eget värde utan 

även att upprätthålla positionen som den som bedömer (Skeggs 2005: 977). White Trash måste 

alltså förstås i relation till medelklassen och hur medelklassen konstruerar sig själv genom White 

Trash. De artikelförfattare som är kritiska mot framställningar av White Trash kan också ses som 

ett sätt att konstruera sig själva som goda i kontrast till exempelvis Big Brother eller annan media, 

som anses reproducera utanförskap och klassförakt. Dessa framställningar kan förstås i relation till 

Wrays beskrivning av representationer, utgörandes av kategorier, egenskaper och 

gränsmarkeringar, som kognitiva genvägar som erbjuder en enkel förklaring eller förståelse utan 

kraftansträngningar (Wray 2006:8). Utöver att fylla viktiga identitetsskapande funktioner för 

medelklassen erbjuder de också enklare förklaring till White Trash. 
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”För	  full,	  för	  fet,	  för	  smal,	  för	  naken,	  för	  desperat.”	  –	   om	   kvinnan

	    

De könade aspekterna av White Trash är av stor vikt utifrån hur White Trash framställs i mitt 

materialet. Porträtteringen av kvinnor som klassas som White Trash, och White Trash som beskrivs 

utifrån kvinnligt praktiker, skiljer sig från hur män och manlig White Trash karaktäriseras. Det 

förekommer också icke-könsspecifika konstruktioner av White Trash och vissa beskrivningar är 

könsöverskridande. Även om män definieras och beskrivs i termer av White Trash så dominerar 

redogörelser för kvinnlig White Trash både kvantitativt och innehållsmässigt. Namngivna kvinnor, 

och stereotypiseringar av White Trash-kvinnor, saknar motstycke i jämförelser med manlig White 

Trash.  

   Jag kommer i detta avsnitt att fokusera på framställningar av kvinnlig White Trash 

Detta avsnitt är uppdelat i tre teman: femininitet, kroppslighet och sexualitet. I konstruktioner av 

White Trash-kvinnan korsar, överlappar och samverkar dessa teman. De ska alltså inte ses som helt 

avgränsade enheter utan snarare som olika aspekter av konstruktionen av White Trash-kvinnan där 

varje tema tar fasta på olika element av konstruktionen, framförallt i relation till respektabilitet och 

medelklassfemininitet som ideal.  

  Lawler menar att även om framställningar av den vita arbetarklassen som hotfull, 

vulgär och smaklös med en bakåtsträvande attityd23 inte är begränsade till beskrivningar av 

arbetarklasskvinnor så finns tendenser att framställa kvinnor som extra frånstötande objekt, vilket 

Lawler, i likhet med Skeggs, menar går att härleda till 1800-talet24. Att fokus på kvinnlig White 

Trash är framträdande i materialet kan utifrån Lawler och Skeggs förstås som något annat än bara 

tillfälligheter. Bland annat anser Lawler att det har skett en förskjutning i den offentliga diskursen 

rörande arbetarklass från ett maskuliniserat proletariat och den goda arbetarnarrativet till en 

feminiserad underklass och den rökande tonårsmammanarrativet. Detta kan förklara den mer 

frekventa förekomsten av kvinnlig White Trash i jämförelse manlig White Trash i materialet. Vidare 

menar Lawler att arbetarklassen ses som feminin genom att inte längre betraktas utifrån arbete och 

genom att fokus ligger på kroppsliga framställningar och reproduktiva beteenden. Vilket förklarar 

varför just kvinnors kroppar och beteende står i fokus för smaklösa representationer av 

arbetarklassen (Lawler 2005: 436). Utifrån detta kan alltså White Trash-kvinnan förstås som den 

främsta betydelsebärararen i den diskursiva konstruktionen av White Trash.   

                                                   
23	  I tidigare avsnitt diskuterade jag konstruktionen av en goda och skötsam arbetarklassen i relation till en ovärdig 
underklass. Då varken Lawler eller Skeggs använder sig av underklass som analytisk term, utan det förekommer endast 
i diskussioner rörande denna uppdelning, så inbegriper termen arbetarklass det som i uppdelningen skulle kategoriseras 
som underklass.  
24 Både Skeggs och Lawler hänvisar till historikern Lynette Finchs forskning om kategorisering av samhällsgrupper i 
England och Australien. Se Finch (1993) 	  
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  Skillnaderna mellan hur exempelvis Eminem och Anna Nicole Smith beskrivs i 

termer av White Trash stärker Lawlers resonemang. Eminem är ”en ’white trash’-poet från Detroit 

som låter hela världen betala notan för den uppväxt han själv beskriver som ’fucked up’ ”(Dagens 

Nyheter 2001-01-28). Han beskrivs som ” ’white trash’, amerikansk vit underklass, värre än Elvis 

Presley på 50-talet och som Kurt Cobain i Nirvana på 90-talet”(Aftonbladet 2001-02-01). Eminems 

klasspositioneringen sker utifrån uppväxtplats och klassklyftor, medan Anna Nicole Smith beskrivs 

som White Trash utifrån helt andra kvalifikationer, även om hennes uppväxt nämns i vissa artiklar. 

Smith är ”tjejen som kommer från synnerligen enkla förhållanden, på gränsen till ’poor white trash’ 

och Jenny Jones tv-show, och har lyckats genom att förstora lökarna och vara öppen för förslag 

från diverse mansgrisar” (Helsingborgs Dagblad 2002-02-12). Smith är berömd men inte beundrad på 

grund av att hon ”blir för full, för fet, för smal, för naken, för desperat” (Aftonbladet 2005-03-18). I 

det ena citatet kommenteras hennes uppväxt men genomgående för båda citaten är kommentarerna 

om hennes sexuella tillgänglighet och hennes kropp, något som inte nämns i artiklar om Eminem.  

 Könade skillnader mellan hur män och kvinnor beskrivs i termer av White Trash är 

inte bara synlig i jämförelser mellan olika artiklar och artikelförfattare utan blir även tydliga i artiklar 

som diskuterar både manlig och kvinnlig White Trash. ”White trash är verkligen i ropet” 

konstaterar en artikelförfattare och presenterar en lista på sex kända personer som på olika sätt 

kopplas ihop med White Trash. Det jag vill ta fasta på är hur kvinnorna som figurerar i artikeln 

beskrivs på liknande sätt, vilket skiljer sig från hur männen beskrivs.  Anna Nicole Smith beskrivs 

som en kurvig modell som blev en ”silikonstinn tabloidfavorit som låg med världens äldsta gubbe. 

[…] Idag är Anna Nicole Smith en skandalös dokusåpa, en överviktigt missbrukare som hela 

västvärlden kan förfasa sig över” (Aftonbladet 2002-12-06). Modellen Jordan, eller Katie Price som 

hon egentligen heter, beskrivs se ”en ledig strippåle i varje gatlykta” och ha en ”medfödd känsla 

för skandaler” (Aftonbladet 2002-12-06). Pamela Anderson beskrivs ha ”stora meloner” och levt ett 

liv kryddat med utvik och oralsex på film. Författaren konstaterar att ”världen känner bara tre 

Pamela Anderson och det är hon, hennes vänstra bröst och hennes högra” (Aftonbladet 2002-12-

06). Christina Aguilera började, enligt artikelförfattaren, med tonårspop och nu ”vankas det 

Playboy-utvik. Man bara väntar på en hemmagjord porrfilm” (Aftonbladet 2002-12-06). De två 

männen som beskrivs i artikeln är musikern Ozzy Osbourne som enligt artikel har ett tragiskt 

livsöde med ”1 sönderknarkad hjärna, 1 slitet nylle, 1 burdus hustru och 2 runda tonåringar”. 

Torsten Flinck är den andra kända mannen som nämns, vars dekadenta liv, som ”blandar missbruk 

med teater, depressioner och förfall med en kreativitet utöver det vanliga” har gjort honom till 

svensk trash-favorit (Aftonbladet 2002-12-06).   

  Gemensamt för Smith, Jordan, Anderson och Aguilera i artikeln är att de 
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huvudsakligen beskrivs utifrån sina kroppar och sexualitet medan Osbourne och Flinck 

huvudsakligen beskrivs i relation till sitt missbruk. Flincks livsstil skildras i näst intill 

romantiserande ordalag där missbruket sammankopplas med hans konstnärskap och kreativitet. 

Det är också anmärkningsvärt att två av de fyra anledningar till varför Osbourne definieras som 

White Trash är hans burdusa fru och deras barns kroppar. Detta går att förstå i relation till Skeggs 

som beskriver hur kvinnors respektabilitet delvis bedöms utifrån vilken kontroll de har över 

familjemedlemmar, deras förmåga att organisera sina hem och hur barnomsorgen ordnades. I slutet 

av 1800-talet var familjen central i förståelsen av klass, där medelklassfamiljen var idealet och 

kvinnors beteende tolkades i förhållande till rollerna som fruar och mödrar. Tolkningarna 

grundades bland annat i deras förmåga att skydda och uppfostra sina barn och hur de skötte den 

allmänna övervakningen av arbetarklassmännen (Skeggs 2000: 12-15). Osbournes burdusa fru får 

en avgörande roll i hur han uppfattas och hon kan ses som delvis ansvarig för hans ”tragiska 

livsöde” och deras ”runda tonåringar”, framför allt då tv-serien om Osbourne, vilken också nämns 

i artikeln, utspelar sig i familjen Osbournes hem (Aftonbladet 2002-12-06). Den ”dåliga mamman” 

är också en stereotyp som förekommer både i relation till kända kvinnor och i beskrivningar av 

White Trash-kvinnan. Den ”dåliga modern” utmärks av att ha många barn (Aftonbladet 2001-02-02; 

Sydsvenskan 2003-04-26), vara en ung förälder (Dagens Nyheter 2004-01-29; Expressen 2011-01-15), 

ensamstående (Smålandsposten 2011-12-06) och att röka (Expressen 2003-08-04; Hallands Nyheter 

2011-04-16). Jag återkommer till White Trash-mamman i avsnittet om kroppslighet.  

 Det går att dra många paralleller mellan  konstruktioner av White Trash-kvinnlighet 

i mitt material och hur Skeggs och Lawler diskuterar konstruktioner av, och subjektsskapande 

praktiker bland, vita arbetarklasskvinnor i Storbritannien. White Trash-kvinnan kan i hög 

utsträckning förstås utifrån hur arbetarklasskvinnan begripliggörs i kontrast till en medelklassig och 

respektabel femininitet samt hur arbetarklasskvinnor framställs i mediala kontexter. I 

framställningarna av Smith, Jordan, Anderson och Aguilera är deras kroppar och sexualitet i 

förgrunden och hur de förstås som White Trash är i linje med hur arbetarklasskvinnor 

begripliggörs. Skeggs menar att det har skett ett skifte från 1980-talet då ensamstående mödrar 

ansågs vara källan till all nationellt förfall till att under senare tid vara de högljudda, vita, överdrivna, 

fulla, feta, vulgära, och äckliga möhippafirande kvinnor25 förkroppsliga det nationella moraliska 

förfallet (Skeggs 2005: 965). Denna förkroppsligade position som enligt Skeggs historiskt 

associerats med arbetarklass är en kropp som är bortom all kontroll, och återspeglas i mitt material 

både genom White Trash-modern och den överdrivna och vulgära White Trash-kvinnan.

                                                   
25 Skeggs artikel tar utgångspunkt i brittiska realityprogram om möhippafirande kvinnor och menar att dessa kvinnor 
har har haft en betydande roll i konstruktionen av en nationell, moraliserande offentlig kultur i Storbritannien.   
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  Skillnaden mellan hur Eminem, Ozzy Osbourne och Torsten Flinck beskrivs i 

jämförelse med Anna Nicole Smith, Jordan, Pamela Andersson och Christina Aguilera kan förstås 

utifrån Skeggs som skriver:  

  But it is only certain forms of authenticity that sell, those from which the feminine, 

artifice, vulgarity and the frivolous must be expelled: yet masculine dirt, sexuality and 

alienation have long been used to sell music (Skeggs 2005:971).

 

 Männens White Trash-markörer får helt andra konnotationer och blir en del av deras artistskap 

och kreativitet. Extra tydligt blir det i det citat som jämför Eminem med Elvis Presley och Kurt 

Cobain, då deras respektive musikstilar; hiphop, rock och grunge, är avhängig just utanförskap, 

smuts och sex.   

  Även om Skeggs i sin artikel fokuserar på visuell media i sina exempel på den mediala 

fascinationen för vita arbetarklasskvinnor och den förkroppsligade hotfulla positionen så går det 

att dra paralleller till textbaserade medieporträtteringar. De program som Skeggs analyserar likna 

de program för artikelförfattarna diskuterar i termer av White Trash och flera av de kvinnor som 

beskrivs är kända från liknande program. Sett till hur Smith, Jordan, Anderson och Aguilera 

beskrivs finns det tydliga beröringspunkter med hur Skeggs beskriver den mediala framställningen 

av hotfulla och okontrollerbara vita arbetarklasskvinnan.  

 

Femininitet	  

Sexualitet och kropp är viktiga aspekter för att förstå femininitet, huvudsakligen i hur dessa aspekter 

möjliggör för, eller förhindrar, kvinnor att passera som feminina. Jag utgår från Skeggs användning 

av femininitet som ”en egendom medelklasskvinnor kunde ha om de, genom sitt utseende och 

uppförande, lyckades bevisa att de var respektabla”(Skeggs 2000:159). Den femininitet som jag 

syftar till är ett klasstecken som ger tillgång till status och moralisk överlägsenhet samt skapar 

distinktioner mellan medelklasskvinnan, som subjekt, och arbetarklasskvinnor, den omoraliska och 

sexuella Andra26. I detta avsnitt ligger fokus på förbättringspraktiker, stil, samt relationen mellan 

beteende och utseende.  

  Femininitet var under slutet av 1800-talet i Storbritannien ett etablerat 

(medel)klasstecken och betraktades som en egendom medelklasskvinnor kunde ha för att bevisa 

                                                   
26	  Denna uppdelning är inte statisk, vilket jag kommer att diskutera senare.	  	  
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deras respektabilitet. Sexualitet, som associerats med arbetarklasskvinnan, blev femininitetens 

motpol. Skeggs menar att ”femininitet kräver att man kan uppvisa klasspositioner, beteendeformer, 

olika kapitalformer, som inte ingår i deras [arbetarklasskvinnornas] kulturella bagage” (Skeggs 

2000:160). Att passera som feminin kräver alltså både en egen ansträngning och erkännande från 

de som besitter en bedömande och auktoritär position, det vill säga medelklassen. Det blir svårare 

för arbetarklasskvinnor att kroppsligen underkasta sig idéer om sig själv då femininitetsidealet 

tillhör en annan klass, i en annan kulturell och materiell ekonomi. Vulgaritet blir också något som 

arbetarklasskvinnor har varit tvungna att förhålla sig till, och har i strävan efter femininitet varit en 

önskan att slippa positionsbestämmas av (Skeggs 2000: 160). Enligt Lawler uppfattas arbetarklassen 

som extremt fertila, vulgära, smaklösa och okontrollerbara, men framförallt uppfattas de sakna allt 

som anses vara av värde (Lawler 2005:434). Den extrema fertiliteten kopplas till att föda många 

barn och bli gravid i ung ålder, vilket jag kommer återkommer till senare. Liknande termer i 

konstruktionen av White Trash som vulgär går även att spåra i materialet. Bland annat beskrivs 

Elvis Presleys herrgård som ”vulgovräkigt” (Helsingborgs Dagblad 1995-01-08) och Paris Hilton 

beskrivs som en ”vulgoprinsessa” (Expressen 2006-11-26). I en artikel om Elsie Johansson jämförs 

hennes konstnärskap med Dolly Parton, där det betonas att det inte är den ”frimodiga white trash-

vulgaritet” som Parton representerar som gör dem jämförbara utan sättet att spegla kvinnliga 

erfarenheter (Expressen 2008-06-13). I likhet med Lawler så tenderar beskrivningar av White Trash 

som vulgär att handla om kvinnor, även om beskrivningarna inte är begränsade till att enbart handla 

om kvinnor.  

  Bland de artiklar som uttryckligen beskriver kvinnlig White Trash handlar en stor 

andel om kända kvinnor. I en artikel om Paula Jones, som vid tidpunkten för artikeln har anmält 

Bill Clinton för sexuella trakasserier och befinner sig i rättsprocessen, ligger fokus på Jones 

utseende i relation till hennes trovärdighet. Artikelförfattaren menar att Jones har bytt stil på grund 

av att amerikanska massmedier drivit med hennes utseende och att de har påverkat hennes 

trovärdighet som offer. Hon har, enligt artikelförfattaren, ansetts representera White Trash, ”en 

slampig kvinna från underklassen” som med ”oäkta smycken, illrött läppstift, korta kjolar, och 

kläder med blaffiga mönster” har haft svårt att bli trodd (Expressen 1998-01-21). Enligt artikeln är 

Jones mest värdefulla medhjälpare inte längre hennes advokat utan hennes frisör, som tagit bort 

hennes permanent, en frisyr som anses var ”det mest vulgära som finns” (Expressen 1998-01-21).  

 Skeggs menar att kroppen och kroppsliga dispositioner bär samhällsklassens 

markörer; kroppen är således den mest odiskutabla materialiseringen av den smak som tillhör klass. 

Önskan om att inte uppfattas som arbetarklass i sina kroppar, sina kläder och sina hem diskuterar 

Skeggs i termer av ”förbättringsdiskursen” och menar att arbetarklasskvinnor betraktar och 
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investerar i sina kroppar som ett slags kulturellt kapital. Investeringar i femininitetsidealet genererar 

moralisk överlägsenhet och auktoritet (Skeggs 2000:133ff, 159). Beskrivningar av Jones kan förstås 

som ett sätt att genom investeringar i femininitetsidealet få tillgång till de kulturella kapital som 

möjliggör att kunna uppfattas som moralisk och trovärdig. Dock riskerar Jones att misslyckas i sitt 

försök att närma sig femininitetsidealet, vilket Skeggs menar är fallet för nästa alla kvinnor, som 

kan innebära ett synliggörande av brister (Skeggs 2000:133). Artikeln porträtterar Jones utifrån 

hennes förbättringspraktiker med fokus på Jones utseende och stil innan ”förvandlingen”. 

Bildtexten till artikeln lyder ”FÖRE: Sned näsa Risig permanent Illröda läppar och sneda tänder 

Vulgokläder För kort kjol EFTER: Sned näsa (har inte hunnit rättats till) Rakt hår Raka Tänder 

Sober byxdress BIMBON BLEV EN LADY” (Expressen 1998-01-21). Bildtextens fokus är på hur 

Jones utseende har förändrats från, utifrån bildtexten, en bimbo till en lady. Lawler menar att det 

finns en dubbel fara för arbetarklasskvinnor, att antingen för att bli kodade som äckliga och 

orespektabla i sitt varande eller att bli kodade som komiska eller äcklig i sina försök att passera som 

respektabla (Lawler 2005: 435). I artikeln om Jones kan hennes förbättringspraktiker ses som 

misslyckade på grund av att det skett offentligt och att bilden av hennes tidigare stil fortfarande är 

närvarande. Det kan också ses som ett misslyckande på grund av att hennes rådgivare offentligt 

redogjort för hur en stylist har gått tillväga för att göra Jones mer respektabel. Det kulturella kapital 

som krävs för att på ett trovärdigt och autentiskt sätt uppfattas som feminin saknar Jones, då hon 

behöver både en rådgivare och en stylist för att iscensätta femininitet.   

  Även om artikeln främst fokuserar Jones utseende så beskrivs också hon också 

utifrån en tillskriven sexualitet. ”Hon har ansetts representera ’white trash’ – en slampig kvinna 

från underklassen” (Expressen 1998-01-21). Som tidigare nämnts så har det sexuella varit 

femininitetens motpol. Skeggs skriver ”Uppdelningen mellan de sexuella och det feminina kodades 

som mest omsorgsfullt på en beteendenivå där utseende blev det som betecknade uppförandet; att 

se ut var att vara ”(Skeggs 2000: 161). Jones kan alltså bedömas som slampig baserat på sitt utseende. 

Problemet för Jones är att hon kodas som underklass och att det är hennes stil som gör henne 

slampig. Den nya stilen kan ses som ett försök att koda om hennes utseende och därigenom hennes 

varande vilket, enligt artikeln, blir viktigt för att öka hennes trovärdighet som offer för sexuella 

trakasserier.27 Skeggs har vidare diskuterat att uppdelningen inte är lika självklar som den tidigare 

varit, bland annat tack vare tv-serier som Sex and the City som uppvisar gränsöverskridningar, sexuell 

agens och femininitet som anammats i konstruktionen av den urbana vita medelklasskvinnan. 

Svårigheten i att avgöra gränsen mellan det goda och det farliga som orsakat av dessa 

                                                   
27 I artikeln refereras det till ett ifrågasättande av Clinton smak som lyfts av en manlig kolumnist, diskussionen gällde 
inte huruvida Clinton hade trakasserat Jones utan hur han kunde valt henne (Expressen 1998-01-21). 
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gränsöverskridningar har inneburit att den farliga och äckliga kvinnan representerats på ett sätt som 

inte undgår någon, hon har blivit mer tillgänglig (Skeggs 2005: 969). Genom ingående beskrivningar 

av vad som gör White Trash-kvinnor till White Trash kan denna ordning upprätthållas. Rådgivaren 

menar att en anledning till Jones nya stil är att undvika att Vita huset säger hemska saker om henne. 

”Hon är inte ’White Trash.’ Hon är inget luder med stort hår” (Expressen 1998-01-21). Detta citat 

visar återigen på relationen mellan utseende och beteende, och beskrivningar som sammankopplar 

Jones stil med ett oönskat sexuellt beteende menar jag visar på hur den ”äckliga kvinnan” 

konstrueras och görs tillgänglig.  

  Jones förbättringspraktiker behöver inte nödvändigtvis ge utdelning, utan hon 

riskerar att inte legitimeras av medelklassen, vilket artikeln visar på då hennes tidigare stil konstant 

är närvarande. Enligt Skeggs så är en av farorna med att försöka lägga sig till med kulturella föremål, 

attityder och värderingar som inte är direkt tillgängliga för arbetarklassen att diskrepansen mellan 

ambition och möjlighet eller utförande blir påtaglig (Skeggs 2000:41). Att Jones rådgivare är öppen 

med motiven bakom ”förvandlingen” möjliggör också för att uppfatta hennes förbättringspraktiker 

som strategiska snarare än genuina. Artikeln avslutas med en spekulation kring huruvida Jones 

kommer att ha hunnit operera sin näsa innan rättegången mot Clinton, enligt hennes rådgivare har 

de (det talas alltså om ett ”vi”) inte har haft råd med plastikkirurgi än. Paula Jones är alltså, enligt 

hennes rådgivare, inte färdig. Jones förbättringspraktiker visar på hur kön, och femininitet, utgörs 

av performativa handlingar. Vilket, trots hennes misslyckande i att på ett trovärdigt sätt passera  

som respektabel, hotar femininitetsidealet.28 Att ogiltigförklara, eller genomskåda, 

förbättringspraktiker blir ett sätt att upprätthålla respektabilitetens exklusivitet.    

    Paula Jones är inte den enda som ingående beskrivs som vulgär i materialet utan 

det gör även Eva Röses karaktär Rita i filmen Att göra en pudel 29. Rita beskrivs som en ”vulgobrud 

insnöad på Harlekinböcker [sic] och fototapeter med exotiska motiv ” som med sitt ”röda jättehår, 

turkosblåa mascara, glitterörhängen, ljusgröna klänningar och kilklackar” är en blyg och osäker tjej 

(Svenska dagbladet 2006-02-03). Det finns vissa likheter mellan hur Paula Jones porträtteras och hur 

Rita beskrivs. Här är, återigen, deras utseenden betydelsebärande i hur de uppfattas eller bör 

uppfattas. För en kritik som artikelförfattaren har mot Att göra en pudel är att Ritas utseende inte 

stämmer överens med hennes personlighet, det ”finns ingen förbindelse mellan hennes yttre […] 

och hennes inre persona”. Artikelförfattaren beklagar sig också över att ”vackra begåvande Eva 

Röse” måste ”kämpa som ett djur i en fullständigt omöjlig roll” (Svenska dagbladet 2006-02-03). Rita 

                                                   
28 Jag tillskriver inte Jones en medveten omstörtande agens i sitt försök att passera, även om misslyckande bär på en 
omstörtande potential (Butler 1993). Min förståelse av passerande ligger i linje med Skeggs som är kritisk till förståelse 
av passerande som ironisk imitation utan menar att stävan efter att passera grundar sig i önskan att tas på allvar (Skeggs 
1999:141).  
29 Filmen förekommer tidigare i materialet med då under filmens arbetsnamn White Trash.	  
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blir inte en trovärdig karaktär dels för att hon gestaltas av Eva Röse och dels för att Ritas vulgära 

utseende inte matchar hennes blyga personlighet. Skeggs menar att samtidigt som att se är att vara, 

det vill säga att utseendet betecknar uppförandet, så kan ett för stort fokus på utseende uppfattas 

som avvikande (Skeggs 2000:161). Att utseendemässigt förkroppsliga femininitetsidealet och inte 

ta avstånd från det sexuellt överdrivna uppfyller inte kraven för respektabilitet. I Jones och Röses 

fall så är det just detta glapp mellan utseende och beteende som aktualiseras. Röses 

förkroppsligande respektabilitet gör det svårt för henne att utseendemässigt passera som White 

Trash. Medan Jones utseendemässiga White Trash-identitet, där en problematisk sexualitet läses 

in, gör det svårt för henne att bli trodd som offer för sexuella trakasserier.   

  Både Jones och Röses hår kommenteras i artiklarna, och deras frisyrer blir, 

tillsammans med andra attribut, en klassmarkör. Frisyrens betydelse som klassmarkör kan även ses 

i andra exempel. Skådespelaren Maria Lundqvists karaktär i tv-serien Kniven mot hjärtat beskrivs som 

en ”white trash-morsa med tuperat hår. […] det rödblonda håret står som en tuperad lejonman 

kring huvudet” (Aftonbladet 2004-01-22). Christina Aguilera har ”det obligatoriska löshåret - ett 

must have ” (Aftonbladet 2003-01-17). Skeggs hänvisar till en studie av Ortner där hon konstaterar 

att en grupp medelklasskvinnor på ett college tolkade en grupp arbetarklasskvinnors frisyrer som 

ett tecken på att de var sexuellt obehärskade (Skeggs 2000:161). Även om det inte går att dra tydliga 

paralleller mellan hur vissa frisyrer beskrivs som White Trash-markörer och tillskrivandet av en 

avvikande sexualitet, så är håret ett utmärkande drag i beskrivningar av White Trash-kvinnan, där 

framförallt blonderingar är återkommande (Aftonbladet 2005-03-18; Aftonbladet 2005-09-30; Metro 

2008-01-17; Aftonbladet 2009-05-30; Expressen 2011-01-15). Det ovårdade, eller felvårdade, håret 

blir en symbolisk utseendemarkör i konstruktionen av White Trash-kvinnan. Iscensättandet av 

respektabilitet är ett omfattande projekt som utgörs av performativa handlingar och innefattar hur 

kvinnan förhåller sig till sin kropp, sin sexualitet och hur hon konstruerar sig själv som subjekt. 

Förutsättningarna för iscensättandet skiljer sig också mellan vilka kulturella och materiella tillgångar 

som kvinnor har i närmandet av ett femininitetsideal, vilket gör förväntningar till en viktigt aspekt 

i hur White Trash-kvinnor begripliggörs.    

 

Kroppslighet 

Enligt Skeggs30 är kroppen dem mest odiskutabla materialiseringen av den smak som tillhör en 

klass. Medan den respektabla kroppen är en vit, avsexualiserad, hetero-feminin och medelklass så 

sammanlänkas den okontrollerade och odisciplinerade kroppen ihop med arbetarklasskvinnan. 

                                                   
30	  Skeggs härvisar till Bourdieus forskning.	  	  
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Arbetarklasskvinnan har ofta förknippats med okontrollerade kroppsfunktioner, funktioner som 

har med läckage och reproduktion att göra, samt associerats med vulgaritet och bristande disciplin 

(Skeggs 2000:133, 160; Skeggs 2005:965). Förbättringsdiskursen och förbättringspraktiker, som 

diskuterades i avsnittet om femininitet, kan också diskuteras i relation till kroppslighet bortom stil 

och smak då det också inbegriper den materiella kroppens framställningar. Som exempelvis i 

artikeln om Paula Jones vars rådgivare anser att det inte bara är Jones stil som behöver förändras 

utan att det är genom kirurgi hennes omvandling kan bli fulländad.   

  Att investera i kroppen som ett sätt slags kroppsligt kapital, som kan omvandlas till 

ekonomiskt eller kulturellt kapital, är ett sätt för arbetarklasskvinnor  inte uppfattas som personer 

som inte vill eller kan bry sig, vilket kodas som arbetarklassigt. Skeggs skriver ”Den 

arbetarklasskropp som signaleras genom fetma är en kropp som helt enkelt har gett upp hoppet 

om ’förbättring’, om att bli en medelklasskropp” (Skeggs 2000:135). Den kroppsliga 

materialiseringen av klass är  också närvarande i materialet, där den okontrollerade kvinnokroppen 

förkroppsligas av kvinnlig White Trash. Jag vill återkomma till en artikel om Anna Nicole Smith 

som citerades i början av avsnittet i vilken Smith beskrivs som ”för full, för fet, för smal, för naken, 

för desperat” (Aftonbladet 2005-03-18). Ett tydligt tema i artikeln är Smiths vikt och kropp, kopplat 

till ett påstått matmissbruk, bland annat beskrivs  upplägget till The Anna Nicole Smith show, 

programmet där ”ett tv-team följer den då över 100 kg tunga Anna Nicole i hennes 

vardag”(Aftonbladet 2005-03-18). Smiths kropp, som också beskrivs i relation hennes bröst och 

bröstförstoringar, är ett återkommande inslag i artiklar där hon nämns. Hon beskrivs bland annat 

som en ”överviktig missbrukare”(Aftonbladet 2002-12-06), som inte behöver hålla igen ”varken på 

knark, alkohol, mat eller sex”(Aftonbladet 2007-02-09).  

   Smith är inte unik, utan beskrivningar av, och redogörelse för den ”ohälsosamma” 

kvinnokroppen är ett återkommande inslag i materialet. Exempelvis beskrivs Britney Spears, inför 

en kommande gravidfotografering, behöva ”tvätta bort ’white trash’-stämpeln. Nu måste hon 

slänga snabbmaten på soptippen, byta sockerdrickan mot lightläsk och bränna överflödskalorierna 

med förstoringsglas” (Aftonbladet 2005-07-01). Det som artikeln tar fasta är inte hennes gravida 

kropp, även om artikelförfattare anser att Spears behöver ”bränna överflödskalorierna” utan 

hennes antagna matvanor. Enligt artikeln blev Spears erbjuden mångmiljonbelopp för att fotas för 

Playboy31, vilket hon först tackade nej till. När hon senare ångrade sig hade bildredaktören för 

tidningen sett bilder på ” ’den nya Britney’ och menade att hon var för fet för Playboy” (Aftonbladet 

2005-07-01). Även om det finns likheter mellan hur Smith och Spears beskrivs utifrån sina 

”misslyckanden” i att materialisera en medelkasskropp så tillskrivs Spears en förmåga att ändra sig, 

                                                   
31	  Playboy är en amerikansk tidning som bland annat innehåller erotiska bilder på avklädda kvinnor.	  	  
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och ”tvätta bort ’white trash-stämpeln’ ” (Aftonbladet 2005-07-01). Smith tillskrivs inte en 

förbättringspotential, utan istället blir hon för smal, ”2004 är Anna Nicole tillbaka som modell 

denna gång för et bantningspreparat som hon säger har hjälpt  henne att banta bort över 65 kilo. 

Chockbilder visar på uttänjd hud och näringsexperter varnar för hennes hälsotillstånd. Hon är 

sjukligt smal” (Aftonbladet 2005-03-18). Skillnaden mellan hur Smith och Spears begripliggörs i 

relation till den respektabla kroppen ligger i hur de i övrigt, huvudsakligen tidigare i deras respektive 

karriärer, förhållit sig till femininitetsidealet. Smith har haft ett mer skandalomsusat liv, och den 

mediala porträtteringen av henne har ofta kretsat kring hennes sexualitet. Den respektabla kroppen 

är både hetro-feminin och avsexualiserad, vilket Smith misslyckats med att förkroppsliga. Spears å 

andra sidan tillskrivs en möjlighet att genom förbättringspraktiker närma sig respektabilitet32. 

Utifrån Skeggs kan tillskrivandet av en förbättringspotential hos Spears ses som ett sätt att erkänna 

hennes potentiella investeringar i förkroppsligat kapital som en möjlighet att omvandla kapitalet till 

symboliskt 33(Skeggs 2000:140). Huruvida Spears lyckas eller inte framkommer inte i några av 

artiklarna.   

  Skeggs menar det finns ett ökat intresse för ätande och drickande i den nationella 

hälsodiskursen som bygger vidare på den tidigare patologiseringen av rökande mödrar. Detta 

intresse för ohälsosamma kostvanor och ”tjocka” kroppar syns också i media. Bland annat genom 

tv-program som granskar programdeltagarnas matvanor där arbetarklassfamiljer, och 

huvudsakligen mödrar, överexponeras i skildringar av dem som oförmögna att vet hur en tar hand 

om sig själv och andra (Skeggs 2005: 967). Jag nämnde i inledningen av detta avsnitt att White 

Trash-mamman ofta beskrivs i liknande termer. Denna stereotyp uppmärksammas i en artikel där 

white trash-mamman diskuteras mer ingående. Artikelförfattaren menar att White Trash-mamman 

aldrig är person utan en karikatyr och populärkulturell slagpåse. ”Hon röker under fläkten. Hon 

kallar sina barn för ungjävlar. Hon ger ungjävlarna en Billys pan pizza att äta framför tv:n som alltid 

är på. […] Det är mycket enklare att använda henne som ett skräckexempel”(Amelia 2011-12-21). 

I likhet med Skeggs uppmärksammar artikelförfattaren hur konstruktionen av White Trash-

mamman anspelar på oförmågan att ta hand och sig själv och andra och att hon i det blir ett 

skräckexempel som medelklassen kan identifiera sig mot.  

   Den ohälsosamma kvinnokroppen ska alltså inte bara ses som ett misslyckande för 

den individuella kvinnan i ett försök att passera som respektabel utan ska också förstås i relation 

till en större samhällsdiskurs i termer av hälsa (Skeggs 2005: 968). Misslyckandet blir genom den 

                                                   
32 Anledning till varför Spears tillskrivs en förbättringspotential skulle kunna bero på att Spears tidigare under sin 
karriär porträtterats som en oskuldsfull tonårspopartist.	  
33	  Skeggs menar att omvandlingen kräver tillträde till maktens nätverk, en måste legitimeras av dem som har makt, 
som exempelvis media. 	  
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typen av teveprogram som Skeggs beskriver och artiklarna som behandlar kroppslighet tillgänglig 

för allmän beskådning, moralisering och förlöjligande.   

  Sättet Smith och Spears kroppslighet förstås i relation till White Trash visar på två 

tydliga sätt som den hotfulla kvinnokroppen skildras, genom kroppsstorlek och matvanor. I 

ytterligare en artikel om Eva Röses karaktär Rita i filmen Att göra en pudel beskrivs Rita som en 

”mullig White Trash-brud” och fokus i artikeln ligger på Röses viktpendling mellan rollen som Rita 

och hennes roll i filmen Storm där hon spelar en actionhjälte. Artikeln avslutas med att Röse 

redogör för sin ”diet som White Trash-brud” som bland annat innehåller Skogaholmslimpa, Oboy, 

kanelbullar och nasi goreng (Expressen 2006-01-24). Röse behövde lägga om sina kostvanor för 

att förkroppsliga Rita. Röses målvikt var att gå upp 15 kilo inför rollen men hon klarade, enligt 

henne själv, inte av att gå upp mer än sex kilo och hon mådde inte bra av att ”äta fel” (Expressen 

2006-01-24). I relation till den tidigare diskuterade artikeln om Röse och Att göra en pudel anses Röse 

ha svårt att spela en övertygande roll som Rita på grund av sitt utseende här förstärks distansen 

genom att Röse betonar hur svårt hon har haft att kroppsligt gestalta Rita (Svenska dagbladet 2006-

02-03; Expressen 2006-01-24).  

 Röses viktuppgång och ”White Trash-diet” samt Skeggs diskussion om 

hälsodiskursen kan förstås i relation till den abjekta kroppen och tänjandet på kroppsgränserna. 

Longhurst menar att när geografer har teoretiserat kroppen har de ofta misslyckats med att 

diskutera kroppen som överskrider sina gränser, som kissar, blöder, kräks, föder och omsluter 

tamponger. Enligt Longhurst beror detta på att stökigheten hos kroppar ofta har kopplats ihop 

med feminisering och därigenom andrefierats34. Dessa kroppar, menar Longhurst, anses ofta vara 

kladdiga och utom kontroll (Longhurst 2001: 23ff). Longhurst övergripande tes är att läckande 

kroppar feminiseras och att en central spänning ligger mellan den läckande abjekta kvinnokroppen 

och den kontrollerade och intakta manskroppen. Som tidigare nämnts så menar Lawler att 

arbetarklassen har feminiserats genom ett fokusskifte från det maskulina proletariatet till den 

kroppsliga feminina underklassen. (Lawler 2005: 436) Enligt Lawler feminiseras arbetarklassen 

genom fokus på den farliga och hotfulla arbetarklasskvinnokroppen och enligt Longhurst 

feminiseras den abjekta och läckande kroppen för att den associeras med kvinnokroppen. Den 

abjekta kroppen och arbetarklasskroppen möts således i kvinnokroppen.   

  Anna Nicole Smith blir återigen intressant i relation till den abjekta, läckande 

kroppen. Hennes föränderliga kroppsstorlek har redan diskuterats som en klassmarkör men kan 

också förstås i relation till den abjekta kroppen. I ett flertal artiklar diskuteras Smiths omslagsbild i 

                                                   
34 Longhurst påpekar att geografi som disciplin historiskt har dominerats av män och att de som velat lyfta fram 
smutsiga Andra, som exempelvis homosexuella, sjuk, ömtåliga, svarta, fattiga eller arbetarklass, fått kämpa för att 
legitimeras och ta plats inom disciplinen (Longhurst 2001:25). 
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tidningen New York Times temanummer ”White Trash”. Enligt artiklarna skrevar Smith med en 

ostbågspåse35 mellan benen. Stunden innan pressträffen har Smith, enligt en av artiklarna, precis 

kräkts upp ett kilo hummer (Dagens Nyheter 1994-09-08; Aftonbladet 1995-08-29; Aftonbladet 1995-

11-15; Sydsvenskan 2004-09-12). I en annan artikel, som menar att ”Trash is king”, är Smith  ”trailer 

trash-tjejen […] som fick en egen dokusåpa.” I vilken hon ”hetsar kameramän att visa snoppen, 

berättar när hon behöver bajsa och leopardmönstrar hela sitt hem.”(Aftonbladet 2003-01-17) Smiths 

kroppsliga gränsöverskridanden visar inte bara, i relation till Skeggs, att hon har gett upp hoppet 

om att bli en medelklasskropp. Utan hon exemplifierar den abjekta arbetarklasskroppens läckande, 

odisciplinerade kroppsfunktioner som, i relation till Longhurst, väcker äckelkänslor. Smiths kropp 

är varken intakt gällande dess storlek eller sina kroppsfunktioner. Skeggs menar att White Trash 

kultur utmärker sig genom det överdrivna - det överdrivet primitiva, överdrivet högljudda eller 

överdrivet sexuella – viket ligger till grund för realistiska och fantasibaserade hot mot medelklassen. 

Vidare menar Skeggs att avsky eller äckelkänslor är ett effektivt sett att hantera och bemöta 

monstruösa beteenden som tillskrivs White Trash. Kollektiviserad avsky enar medelklassen och 

upprätthåller dess auktoritära och normbildande positioner mot vilken arbetarklassen speglas och 

bedöms utifrån, och stärker den enskildes utdömande genom offentligt och kollektivt erkännande 

( Skeggs 2005: 970).  

   Det är alltså viktigt att förstå abjekta kroppar i relation till det kollektiva och 

offentliga avståndstagandet, vilket Skeggs menar bland annat speglas i teveprogram om hälsa och 

matvanor där arbetarklassen överexponeras men som jag anser även återfinns i mitt material. 

Kroppen är, som jag nämnde i inledningen till avsnittet, en materialisering av klass och de ingående 

beskrivningarna av kvinnokroppar som benämns som White Trash som förekommer i materialet 

visar på hur kvinnlig White Trash konstrueras genom olika typer av kroppspraktiker. Artikeln om 

Röse finner jag extra intressant då medelklasskroppen och arbetarklasskroppen möts, men genom 

att Röse misslyckas med att gå upp de kilon som var tänkt för rollen som Rita, och dessutom vittnar 

om att hon mått dåligt av viktökningen riskerar hon inte att omkodas som White Trash. Snarare 

förkroppsligar Röse den intakta medelklasskroppen genom att misslyckas med i att gå upp i vikt, 

till skillnad från Anna Nicole Smith vars viktpendling får symbolisera den odisciplinerade, gränslösa 

arbetarklasskvinnokroppen. Hon är antingen överdrivet stor eller överdrivet smal, vilket enligt 

Skeggs är utmärkande för hur White Trash förstås och det som gör den hotfull i relation till 

medelklassen och utifrån Longhurst förkroppsligar den abjekta kroppen.  

 

                                                   
35	  I vissa av artiklarna hävdas det vara skräpmat eller chips som Smith äter på omslagsbilden i New York Times 
Magazine. 	  



 61 

Sexualitet	  

Som tidigare nämnts så har sexualitet betraktats vara den ideala femininitetens motpol. I artikeln 

om Paula Jones anses Jones behöva närma sig femininitetsidealet för att inte tillskrivas den 

ohämmade och oönskade sexualitet som kopplats ihop med arbetarklassen för att  bli tagen på 

allvar som offer. Sexualitet är inte begränsad till sexuella praktiker utan bedöms och materialiseras 

genom stil och kroppen. Som Skeggs skriver så förstås White Trash genom det överdrivna, såsom 

en överdriven sexualitet, medan medelklasskroppen är en behärskad, avsexualiserad och hetero-

feminin (Skeggs 2005: 970; Skeggs 2000: 133). I konstruktioner av White Trash-mamman är 

sexualitet en aspekt som utmärker henne, hon har för många barn, barn med flera olika män och 

fått barn tidigt (Dagens Nyheter 2004-01-29; Expressen 2011-01-15; Aftonbladet 2001-02-02; 

Sydsvenskan 2003-04-26). White Trash-mamman kan förstås utifrån Skeggs beskrivning av 

arbetarklasskvinnan, ofta framställd som avvikande i sin sexualitet, och arbetarklasskroppen, som 

har associerats med okontrollerade kroppsfunktioner, kopplat till bland annat reproduktion 

(Skeggs 2000:13; Skeggs 2005:965).   

  Som diskuterats i avsnittet om femininitet så menar Skeggs att utseendet betecknar 

varandet, som i artikeln om Paula Jones (Expressen 1998-01-21). I medelklassens begripliggörande 

av arbetarklasskvinnor blir observationer och tolkningar av deras sexuella beteenden grundade i 

deras utseenden avgörande (Skeggs 1999:15). Enligt Skeggs är heterosexualiteter, sexualiteter och 

sexuella praktiker fält där viktiga strider om respektabilitet utspelar sig. Man skulle kunna tänka sig, 

menar Skeggs, att arbetarklasskvinnor skulle kunna närma sig respektabilitet genom 

heterosexualitet men så är inte fallet då heterosexualitet inte intas på lika villkor.  Då 

arbetarklasskvinnor redan tillskrivs en avvikande sexualitet blir heterosexualitet ytterligare ett sätt 

att klassas som alltför sexuella vilket gjort femininiteten svåruppnåelig (Skeggs 2000:189ff). Så även 

om White Trash-mamman lyckas iscensätta heterosexualitet genom reproduktion så misslyckas 

hon med att kontrollera den. Genom att skaffa vad artikelförfattarna menar är för många barn, och 

med olika män, associeras White Trash-mamman snarare till en okontrollerad sexualitet. Vidare är 

det inte bara mödrar, utan alla kvinnor som behöver bevaka och behärska sin sexualitet, även om 

Skeggs menar att moderskapet har varit centralt i hur kvinnor har blivit bedömda, utifrån ett 

medelklassfamiljeideal (Skeggs 2000:15).  

    I ett flertal artiklar om Anna Nicole Smith är hennes sexualitet ett ämne som 

diskuteras, mest förekommande är hennes äktenskap med den 89-årige oljemiljardären J. Howard 

Marshall och hennes sexuella relationer till kvinnor (Aftonbladet 1995-11-15). Smith ska, enligt en 

artikel, ha haft en sexuell affär med en kvinna under tiden hon varit gift med Marshall samt blivit 

dömd för att ha hållit sin barnflicka som ”lesbisk sexsslav” (Aftonbladet 2005-03-18). I en 
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bokrecension av Jenna Jamesons biografi Att älska som en porrstjärna: en sedelärande berättelse beskrivs 

boken som en barnförbjuden berättelse som bland annat handlar om två jättetuttar. 

Artikelförfattaren menar att porraktris/stripteasedansös är en av få karriärvägar en kvinna som är 

White Trash har i USA. ”Jenna Jameson såg sin framtid. Hon såg ungar och en fet karl i linne som 

skrek efter mer dipp till lökchipsen och beslöt sig för att pippa på film. Hennes trasiga uppväxt är 

standardformulär 1A för att förklara varför en kvinna blir porrskådis” (Aftonbladet 2005-12-29). 

Artikelförfattaren hävdar att Jamesons yrkesval, eller brist på val, grundar sig i hennes White Trash-

identitet.   

  Beskrivningar av White Trash-kvinnlighet i relation till sexualitet kan förstås på 

liknande sätt som Skeggs analys av möhippafirande arbetarklasskvinnor; genom en form av 

hypersexualitet utmanar dessa kvinnor den respektabla hetero-femininiteten. Exemplen som 

diskuterats ovan kan också förstås utifrån Gayle Rubins teori om ”bra sex”36. Enligt Rubin så 

värderas sexuella handlingar i det moderna västerländska samhället utifrån ett hierarkiskt 

sexualvärdesystem, som delvis upprätthålls av massmedia och populärkultur. Bra sex, är enligt 

Rubin, heterosexuellt, äktenskapligt, monogamt, reproduktivt och icke-kommersiellt. Vidare ska 

sexet äga rum i hemmet, mellan ett par som befinner sig i samma generation. Bra sex ska inte 

innehåll inslag av pornografi, föremål, eller rollspel (Rubin [1984] 1999: 151ff). Även om Rubin 

menar att sexuellt förtryck inte kan reduceras till, eller förstås i relation till, klass, ras, etnicitet eller 

kön så överensstämmer Rubins teoretisering av bra kontra dåligt sex med Skeggs beskrivning av 

respektabel hetero-femininitet kontra arbetarklasskvinnas oönskade sexualitet. I materialet som 

diskuterar sexualitet och sexuella praktiker hamnar White Trash-kvinnor utanför det Rubin menar 

karaktäriserar bra sex, exempelvis beskrivs Anna Nicole Smith ha utomäktenskapliga, icke-

heterosexuella relationer och relationer som överskrider generationsgränser. Flera av de kvinnor 

som diskuteras i artiklarna beskrivs också som avvikande i relation till bra sex. White Trash-

mamman uppfyller exempelvis kravet om reproduktivt  och heterosexuellt sex, men inte monogamt 

sex. Artikeln om Jameson och hennes yrkesval kan både tolkas som att artikelförfattaren 

uppmärksammar bristen på karriärmöjligheter baserat på hennes klassposition eller att dessa 

sexuella praktiker är så pass starkt associerade med White Trash-kvinnlighet att valet är givet; för 

att bli porraktris förutsätts en White Trash-bakgrund.   

  Även om Rubin vänder sig mot att reducera sexuellt förtryck till andra 

intersektionskategorier så menar hon dock att klass-, ras- och könsprivilegier kan mildra effekterna 

                                                   
36 Rubins text ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality” publicerades ursprungligen 1984 
i Carole S. Vances Pleasure and Danger: Exproling Female Sexuality. Det är viktigt att notera att hennes uppdelning mellan 
bra och dåligt sex både är formulerade i en amerikansk kontext och för över 30 år sedan, vilket innebär att 
gränsdragningarna mellan bra och dåligt sex inte nödvändigtvis ser likadant ut i Sverige som i USA eller över tid. 
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av sexuell stratifiering, även om dessa privilegier inte gör en immun mot sexuellt förtryck (Rubin 

1999: 160). De förmildrande omständigheterna skulle exempelvis, i relation till Skeggs diskussion 

om Sex and the city, förstås som konstruktionen av den moderna respektabla kvinnan som besitter 

sexuell agens. Ett exempel på det är hur Big Brother-deltagarna Linda Rosing och Carolina Gynning 

jämförs. I en recession av Gynnings bok Ego girl menar artikelförfattaren att Gynning har hyllats i 

media för sin livsstil med jetsetpartyn på Rivieran och för att ha sex med kända/rika män. 

”Arvtagerskor, kändisbarn och riktiga modeller smäller alltid högre än en white trash-blondin som 

Big Brother-Linda Rosing, mamma från Västerås och bara så patetisk ” (Aftonbladet 2005-09-30). 

En annan artikelförfattare menar att både Gynning och Rosing var ”blonderade, knarkande ’Big 

Brother’-deltagare[…]Gynning får leka programledare på bästa sändningstid och fnittra lite sött åt 

sina snedsteg, medan Rosing på sin höjd får servera öl på kvarterskrogar i Värmland”( Metro 2008-

01-17). Båda artikelförfattare betonar att klass avgör om handlingar kommer att glorifieras eller 

fördöms av media. Medan Gynning, enligt en artikelförfattaren, hyllas för att bland annat ”ligga 

med kända/rika män” bedöms Rosing på ett helt annat sätt (Expressen 2003-07-02). Rosing får 

istället förkroppsliga en annan typ av sexualitet och kvinnlighet. I en artikel sägs kvällstidningarna 

ha gjort ”en white trash-ikon av en blonderad silikonbimbo” syftandes Rosing som ” ’gjort det’ allt 

medan kameran registrerade och sände ut det till hugade tittare och 

kvällstidningsreportrar”(Expressen 2003-07-02).  

   Det är inte bara Rosing som klassas som White Trash utan även deltagarna i hennes 

dejtingprogram ”Den rätte för Rosing”. I en artikel om programmet beskrivs White Trash som 

personer med svag ekonomi, låg utbildningsnivå och ett ointresse för samhälls- och kulturfrågor. 

Artikelförfattaren menar att det kan vara bra ha i åtanke, ”om du kollar på såpan och inte kan 

komma på vilken kategori du ska placera Lindas dejter i.[…]Killarna känns mindre äkta än Lindas 

boobies.”(Expressen 2009-03-04) Rosings White Trash-identitet konstrueras genom hur hennes 

kropp, sexuella praktiker och val av partners kodas på liknande sätt som Anna Nicole Smith. Inom 

ramen för modern femininitet, som inte kräver ett avståndstagande från sexualitet, kan Rosing kan 

inte tillskrivas samma sexuella agens som Gynning. Jag menar att detta beror på deras skilda 

förmågor att i övrigt närma sig det respektabla femininitetsidealet på grund av hur de klassmässigt 

avläses.  

  Avslutningsvis vill jag diskutera artiklar som förekommer sist i mitt material och 

handlar om artisten Little Jinder, som under sin medverkan i teveprogrammet Breaking News blev 

berusad och fick mycket kommentarer på sociala medier kring detta, där hon bland annat kallades 

för White Trash och luder (Dagens Nyheter 2015-07-12; Fokus 2015-09-17; Uppsala Nya Tidning 2015-

10-03).  En artikelförfattare skriver ”Little Jinder kallades hora, luder och white trash och allmänt 
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osmaklig. […] För kvinnokroppen som konsumerar alkohol blir ännu mer konturlös, den väcker 

anstöt och äckel” (Fokus 2015-09-17). En annan artikelförfattare diskuterar det ”moraliserande hat” 

som Little Jinder fick utstå, vilket artikelförfattaren menar beror på synen på kvinnor som dricker. 

Artikelförfattaren tar upp  Linda Rosing och Carolina Gynning som exempel på kvinnor som blivit 

fulla i teveprogram vilket ledde till hån och att de klassats som bimbos (Uppsala Nya Tidning 2015-

10-03). I dessa artiklar är det tydligt att artikelförfattarna fördömer det hat som Little Jinder har 

fått utstå, och menar att det grundar sig i en kvinnosyn där kvinnor som bryter mot normer 

uppfattas som okontrollerade och därför få utstå hat.   

 White Trash-kvinnans relation till sex och sexualitet kan förstås utifrån Skeggs 

beskrivningar av arbetarklasskvinnan, som kodas som sexuell och avvikande och Rubins 

diskussionen om bra kontra dåligt sex (Skeggs 2000:159; Rubin 1999: 159ff). Lawler menar att 

arbetarklassen alltid har representerats på problematiska sätt inom ramen för kroppspolitik och att 

arbetarklassen fortfarande karaktäriseras som hypersexuella och överfertila. (Lawler 2005:473) 

Dessa karaktärsdrag präglar också porträtteringen av White Trash, som förtydligas genom 

beskrivningar av White Trash-kvinnan vars sexualitet framställs som okontrollerad, överdriven och 

omättlig. Även om det moderna femininitetsidealet, som jag har diskuterat, inte kräver ett totalt 

avståndstagande från sin sexualitet så blir övriga klassmarkörer av betydelse för iscensättandet av 

denna typ av femininitet. Det vill säga, det förutsätter en vit urban medeklassidentitet för att kunna 

vara öppet sexuell utan att förlora sin respektabilitet.   

  

	  Sammanfattande	  diskussion	    

Detta avsitt har fokuserat på konstruktioner av kvinnlig White Trash med utgångspunkt i 

spänningarna mellan White Trash-kvinnlighet och femininitet, kroppslighet och sexualitet. Även 

om det finns tematiska skillnader mellan de tre avsnitten så samverkar dessa dimensioner tydligt i 

konstruktioner av White Trash-kvinnlighet och gränsdragningarna mot respektabilitet och 

femininitet. Bland annat blir detta tydligt i artiklar om Anna Nicole Smith visar på hur White Trash-

kvinnlighet förhåller sig till kroppsnormer, gränsöverskridningar, hetero-femininitet och 

respektabilitet. Genom ingående beskrivningar av Smiths kropp, livsstil, sexualitet och smak råder 

det, enligt artiklarna, inga tvivel om att hon är White Trash. Jag har bland annat diskuterat 

skillnaden mellan hur Smith och Spears bedöms och hur artikelförfattare verkar förhålla sig olika 

till deras White Trash-identiteter, där Spears tillskrivs en förbättringspotential. Denna diskussion 

förs även i artikel som menar att det ”mest fascinerande är en kvinnlig stjärnas fall. Det visar 

rapporteringen kring Anna Nicole Smith och Britney Spears. Men Britney Spears desperata 

handling att raka av sig håret behöver inte innebära att hon stannar…på…botten ”(Svenska 



 65 

Dagbladet 2007-02-25). Medieforskaren Hillevi Ganetz, som det hänvisas till i artikeln, menar att 

Smith inte har haft en lika framgångsrik karriär som Spears utan alltid ansetts göra fel, genom att 

bland annat pendla i vikt och gifta sig med en mycket äldre man. Även om både Smith och Spears 

uppvisar en felpraktiserad och oönskad kvinnlighet så har Spears inte alltid associerats med den (på 

ett liknande sätt som Linda Rosing och Carolina Gynning diskuteras). Utifrån Skeggs och Lawlers 

teoretiseringar av femininitet och kroppen är dessa ordalag inte uppseendeväckande utan snarare 

karaktäristiska för hur vita arbetarklasskvinnor porträtteras i media, och som jag också diskuterat 

ett sätt som White Trash-kvinnor framställs. Det som jag finner anmärkningsvärt är att de 

beskrivningar av Little Jinder, men och Rosing och Gynning, som artikelförfattarna vänder sig 

emot har varit symtomatiska för hur kvinnor som klassats som White Trash har blivit beskrivna i 

materialet i stort. I artiklarna om Little Jinder tillskrivs dessa åsikter näthatare, men som jag har 

visat är liknande attityder allmänt förekommande också i pressmaterialet.  

  Skeggs menar att gränserna mellan femininitet och sexualitet inte är lika skarpa som 

tidigare, det går att förkroppsliga sexuell agens och samtidigt upprätthålla sin femininitet. Detta kan 

förklara varför att den farliga kvinnan, i detta fall White Trash-kvinnan, representeras i så pass stor 

utsträckning, så att hon och hennes bristande moral inte undgår någon. Hon blir en igenkännbar 

figur genom upprepade representationer (Skeggs 2005:970). Representationerna av White Trash-

kvinnan kan, utifrån Skeggs, förstås som ett sätt att göra den farliga kvinnan igenkännbar och 

upprätthålla gränsdragningarna mellan medelkassfemininitet och den vulgära, hypersexuella White 

Trash-kvinnan. Skeggs menar att ”Det heterosexuella subjektet är en särskild sorts kvinna, inte 

arbetarklass eller Svart, utan respektabel” (Skeggs 2000:196). Respektabel femininitet kan inte 

reduceras till utseende, kroppskontroll eller viss typ av sexualitet utan dessa samverkar och sätter 

också upp ramverket som icke-respektabla kvinnor bedöms utifrån. White Trash-kvinnan kan alltså 

i vissa aspekter lyckas närma sig respektabilitet medan hon genom andra praktiker misslyckas, och 

därigenom blir komisk, ovärdiga och abjekta.   
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”Vitt	  slödder,	  mänsklig	  dynga	  med	  vitt	  pigment”-‐	  om	  vithet	   	  

 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på vithet i relation till hur White Trash framställs och 

diskuteras i detta material. I de tidigare avsnitten har fokus varit på klass och respektabilitet, vilket 

beror på att dessa teman har varit mer framträdande i mitt material i jämförelse med vithet och ras. 

Dock vill jag betona att de teorier jag använder mig av  i mina analyser och diskussion rörande klass 

fokuserar på vit arbetarklass, så även om vithet är relativt frånvarande i de tidigare analysavsnitten 

så är vitheten som intersektionell dimension inte förbisedd i teorier om klass.  

   Skeggs menar att kulturella framställningar av vita arbetarklasskvinnor konstruerar 

dem som vulgära och hypersexuella vilket tidigare snarare har tillskrivits svarta kvinnor. Skeggs 

menar att den antirasistiska kampen har haft varit en positiv kraft, om än tillfällig, i att försvara 

svarta kvinnor från nedvärderade representationer (Skeggs 2005: 978). Jag tolkar detta som att 

Skeggs menar att negativa framställningar av vita arbetarklasskvinnor inte anses vara lika 

problematiska eller lika ifrågasatta som svarta arbetarklasskvinnor på grund av en antirasistisk kamp 

som aktivt kämpar för att motverka dessa framställningar. Lawlers fokus på vit arbetarklass menar 

hon grundar sig hur arbetarklassen ofta konstruerats som vit, eller hypervit, där vitheten fyller ett 

symboliskt värde och  kan ses som nödvändig i nedvärderingar av arbetarklassen. Lawler menar, i 

likhet med Skeggs, att diskutera representationer av arbetarklass som rasifieras skapar starkare 

reaktioner än när arbetarklassen förblir vit (Lawler 2005: 430; 443). Vitheten blir alltså nödvändig 

för att kunna konstruera arbetarklass på nedvärderande sätt utan att möta motstånd. Både Lawler 

och Skeggs betonar att representationer av arbetarklass inte alltid är begränsad till vit arbetarklass 

och att all arbetarklass självklart inte är vit.   

   Vithetens explicita närvaro i relation till White Trash i materialet kan beskrivas som 

ytterst begränsad, där vithet huvudsakligen diskuteras i beskrivningar av begreppets ursprungliga 

definition eller när det ämnar beskriva amerikansk kultur. Att ras är ett sätt, ofta i samverkan med 

klass, som det amerikanska samhället är strukturerat kring råder det relativ konsensus kring i detta 

material. White Trash förstås som ett amerikanskt uttryck som både syftar till vithet och till en 

arbetarklassposition. När det kommer till White Trash i en svensk kontext, eller att dra paralleller 

mellan USA och Sverige händer något med just vitheten den diskuteras inte alls utifrån ett 

strukturellt perspektiv. Att diskutera vithet i konstruktioner av svensk White Trash innebär därför 

att delvis diskutera avsaknaden av vithet i dessa konstruktioner av svensk White Trash.
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Den	  bortnämda	  vitheten	     

Språkvetaren Daniel Wojahn beskriver in sin avhandling Språkaktivism: Diskussioner om feministiska 

språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015 (2015) vad han kallar för bortnämnda 

språkhandlingar. Vad som inte sägs eller skrivs ska också betraktas som aktiva och kraftfulla  

språkhandlingar, vilket Wojhan kallar för bortnämningar, som är centrala i skapandet av 

hegemoniska normföreställningar. Bortnämning förutsätter att de bortnämnda positioneringarna 

är möjliga att konceptualisera, det vill säga har potential för att vara benämnbara, och kan röra sig 

om antingen diskriminerade eller priviligierade positioner. Bortnämningar av diskriminerade 

positioner leder till ett osynliggörande medan bortnämningar av priviligierade positioner kan 

resultera i att privilegier normaliseras (Wojahn 2015:22f).   

  Wojahns användning av bortnämningar blir aktuellt i relation till vithet i hur White 

Trash begripliggörs i konstruktioner och diskussioner om svensk White Trash samt i jämförelser 

mellan USA och Sverige. Som redan poängterat så är det viktigt att diskutera och synliggöra 

avsaknaden vithet konstruktioner av svensk White Trash. I relation till Wojahn kan dessa 

avsaknader betraktas som en bortnämning. Med bortnämningar av vithet syftar jag inte till att vithet 

inte nämns alls förståelsen av White Trash som vit förekommer i detta material utan jag syftar till 

avsaknaden av diskussion kring vithet. I det avseendet frångår jag Wojhans definition av 

bortnämningar, men det jag vill ta fasta på i hans teoretiska resonemang är att avsaknader också 

bidrar till konstruktioner av White Trash. Det som gör avsaknaden av diskussioner kring vithet 

anmärkningsvärd enligt mig är att begreppet explicit handlar om vithet. Bortnämnd vithet är 

svårplacerad utifrån Wojahns uppdelning mellan två typer av bortnämningar. Vithet är en 

priviligierad position utifrån ras och normativ vithet utgör onekligen en norm i Sverige, framförallt 

i förståelsen av svenskhet. Samtidigt kan vithet vara icke-priviligierade som Pallas diskuterar i 

termer av gränsvithet, som även kan utläsas i  Lawler och Skeggs analyser av vit arbetarklass, och 

som Wray menar är fallet rörande White Trash.   

  Vithet som norm diskuteras bland annat av Hübinette et.al som menar att ”Det 

faktum att vita betraktas som svenskar medan icke-vita ses som icke-svenskar pekar mot att 

svenskheten är nära sammankopplad med vithet” (Hübinette et.al 2012:28). Svenskheten är således 

ytterst begränsad i hur den förstås. Samtidigt menar de att den svenska vithetens gränser är 

föränderliga och förhandlingsbara och grupper som idag inkluderas i den svenska vitheten inte 

alltid har gjort det, som exempelvis finländare och öst- och sydeuropéer (Hübinette et.al 2012: 28). 

Vithetens rörlighet kan förstås i relation till Wray som menar att vithet kan ses som en social gräns, 

som de facto är föränderlig samtidigt som den kan uppfattas som naturlig och statisk (Wray 2006: 

14). I Bomans kandidatuppsats om White Trash, som jag nämnde i avsnittet om tidigare forskning, 
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används just relationen mellan vithet och svenskhet som ett argument till varför Boman inte 

använder sig av vithetsstudier i sin uppsats. Han skriver ”Även vithetsstudier har valts bort, vilket 

låter sig göras utan avvägning eftersom vitheten i Sverige är norm och kan tas för givet, nämns inte 

hudfärg förutsätts att man menar vit” (Boman 2012: 19). Boman menar att han valt bort vithet som 

teoretiskt perspektiv på grund av att vitheten är underförstådd i Sverige, vilket med hänvisning till 

Hübinette et.al, är ett rimligt antagande. Jag anser dock, i relation till de resonemang som förs inom 

kritiska ras- och vithetsstudier, att det tvärtom är relevant att diskutera vithet och ras i Sverige, 

delvis på grund av att vitheten är förgivettagen i förståelsen av svenskhet.    

   Att vithet i White Trash i hög utsträckning är osynligt i konstruktioner av svensk 

White Trash kan förstås som en bortnämning av ras som kategori där normativ vithet är 

priviligierad, och genom att inte diskutera vithet behöver artikelförfattarna inte heller förhålla sig 

till icke-vithet. Det vill säga vitheten förblir osynlig och intakt samtidigt som den icke-priviligierade 

vitheten, det som hotar vithetens hegemoniska position, osynliggörs.   

  Att ras försvinner som intersektionell dimension gäller dock inte i alla beskrivningar 

av White Trash, när det diskuteras i relation till amerikansk White Trash är vitheten fortfarande 

närvarande. I en artikel beskrivs White Trash som den vita lågutbildade arbetarklassen från Södern 

medan en annan artikelförfattare menar att White Trash syftar till amerikansk vit underklass 

(Expressen 2000-11-12; Aftonbladet 2001-02-01). En annan artikelförfattare skriver ” Med White 

Trash menas vanligtvis den fattiga, vita amerikanska arbetarklassen”( Sydsvenskan 2003-04-26). En 

artikelförfattare menar till och med att ras är av större betydelse än klass i USA. Artikelförfattaren 

skriver: 

 I USA används inte uttrycken underklass och arbetarklass i någon större 

utsträckning: alla vita anser sig vara medelklass. Föreställningen är lika självklar som 

att fattiga och svarta är samma sak. Vithet är normgivande. […] Idag präglas dessa 

människor inte sällan av vanmakt, av att vara uteslutna men utan de envisa afrikansk-

amerikanska mindervärdeskänslorna (Dagens Nyheter 1994-09-08).

Artikelförfattaren menar att klass inte är av lika stor betydelse som ras i det amerikanska samhället 

där vithet genererar en upplevelse av medelklassighet, och där svarthet likställs med fattigdom. 

Enligt artikelförfattaren leder detta till en känsla av vanmakt och utanförskap. Vidare menar 

artikelförfattaren att White Trash har en egen logik som bygger på att de känner sig lurande och 

vill ge igen med samma mynt. White Trash är alltså både rasmässigt avvikande och hämndlystna. 

  Denna bild av det amerikanska samhället beskrivs också av en annan artikelförfattare 

som diskuterar den dåvarande presidentkandidaten Barack Obama vilket artikelförfattaren menar 
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har aktualiserat ”rasfrågan” i egenskap av att vara svart. Artikelförfattaren skriver ”Till detta 

kommer klass, ett begrepp som sällan nämns med där innebörden är att vita fattiga – som förklenas 

under beteckningen ’white trash’- har minst lika svåra villkor som utsatta svarta” (Göteborgs-Posten 

2008-04-04). Återigen betonas klass som ett ovanligt begrepp i en amerikansk kontext. Denna bild 

av hur det amerikanska klassamhället genomsyras av rashierarkier återkommer i materialet, en 

artikelförfattare beskriver White Trash som ”vitt slödder, mänsklig dynga med vitt pigment. Black 

Trash talar man nästan aldrig om, och någonstans är den tysta förutsättningen att vitt slödder är 

lika med vita som sumpar ner sig ’som värsta [n-ordet]’ ”(Expressen 1994-08-27). Det är i 

diskussioner om svensk White Trash, eller översättningar av White Trash till svenska utifrån ett 

strukturellt perspektiv som klass aktualiseras medan ras kommer i bakgrunden.   

  En artikelförfattare beskriver White Trash i USA som ”En underklass med 

tillnamnet ’vit’ har sjunkit så lågt under gränser för det svenska klassystemet, eftersom den, inom 

det amerikanska, har passerat en outtalad botten som är svart ” (Dagens Nyheter 2001-11-10). 

Artikelförfattaren, som menar att det ligger ett närmast mytologiskt stigma och hopplöshet i 

begreppet White Trash, gör ett tydligt särskiljande mellan det amerikanska klassystemet och det 

svenska som då underförstått inte har en outtalad botten bestående av en rasifierade underklass. 

De kontraster mellan ett rasstrukturerat USA och det svenska klassamhället som målas upp i 

diskussioner om betydelsen av White Trash, och översättningar till svensk White Trash, kan förstås 

utifrån den svenska självbilden. Hübinette et.al menar att den svenska självbilden, och den globala 

Sverigebilden, som ett tolerant land med god integrationspolitik och ett föregångsland gällande 

humanitet och solidaritet inte stämmer överens med de studier som gjorts, bland annat av OECD, 

gällande bostadssegregation och den höga fattigdomen bland invandrare (Hübinette et.al 2012:18). 

  Det svenska klassamhället blir, i materialet, den parallell som görs när White Trash 

diskuteras som en del av en samhällsstruktur. En artikelförfattare menar att  begreppet är så pass 

vedertaget att alla vet vad det betyder ”White trash. Vi vet alla vad det betyder. Underklass som 

beter sig underklassigt” (Expressen 2011-01-15). I en artikel, som beskriver reality-programmet 

Ullared, översätts White Trash till ”verkligenhetens folk”, med hänsyftning till Göran Hägglunds 

begrepp. I denna artikel blir White Trash en form av underklassbegrepp.   

  Klassperspektivet dominerar konstruktioner av svensk White Trash, vilket jag har 

diskuterat i tidigare avsnitt, även om klass figurerar och iscensätts på olika sätt i mitt material. I de 

artiklar jag presenterar i detta avsnitt fokuserar jag på hur White Trash förstås i relation till 

samhällsstrukturer, både utifrån ras och klass. En återkommande översättning som White Trash 

får i relation till Sverige är trasproletariat (Dagens Nyheter 2001-02-02; Göteborgs-Posten 2002-11-07; 

Expressen 2006-10-22; Expressen 2007-06-24 Sydsvenskan 2012-11-17). Wray menar Marx begrepp 



 70 

trasproletariat saknar en tydlig definition, och att i de studier om White Trash som varit 

klassorienterad har lett till att White Trash, i likhet med trasproletariatet, betraktats som en 

restgrupp som blev över i det kapitalistiska moderniseringen. Problemet med att endast analysera 

White Trash utifrån klassteorier menar Wray är att ras som aspekt helt förbises, vilket historiskt 

har varit betydande för hur White Trash har förståtts (Wray 2006:3). En artikelförfattare skriver 

”det svenska systemets trasproletärer: de amerikanska white trash-freaksen” (Göteborgs-Posten 2000-

09-01). Artikelförfattaren menar, till skillnad från vad jag visar på, att den svenska underklassen 

inte skildras på samma sätt som i USA, det vill säga som ”fula, feta, panka, elaka och vulgära” utan 

svenska arbetarklasskildringar tar utgångspunkt i klassresor (Göteborgs-Posten 2000-09-01). 

Underklassen blir i artikeln det svenska klassamhällets svar på White Trash. I båda ovannämnda 

artiklar översätts White Trash till underklass utan att vithet nämns. Bortnämningen kan antingen 

bero på att vitheten är underförstådd i den svenska underklassen, eller att ras inte är relevant för 

hur det begripliggörs i en svensk samhällskontext. Båda dessa resonemang kan härledas till hur 

Hübinette et.al menar att svenskhet konstrueras, det vill säga som både vit och som ett land utan 

rasstrukturer.  

  I materialet blir klass dock det mest centrala när White Trash översätts till en svensk 

kontext, även i de artiklar där vithet nämns. I en artikel, som har diskuterats i ett tidigare avsnitt, 

beskrivs White Trash som begrepp som tidigare syftat till den fattiga, vita amerikanska 

arbetarklassen men på senare år har blivit en identitet. Artikelförfattaren menar att begreppet har 

potential att etablera sig i Sverige då de klassistiska attityderna, som är politiskt och kulturellt rotade 

i USA, redan existerar. Artikelförfattaren menar dock att det svenska klassamhället har arbetat hårt 

med att ”städa bort ’skiten’ under folkhemsbygget, för att breda väg åt ”den skötsamme arbetaren”, 

och inte att exploatera den (Sydsvenskan 2003-04-26). White Trash får representera både amerikansk 

och svensk arbetarklass, där skillnaden är att amerikansk White Trash ändå betonas som vit. En 

annan artikel inleds med citat ur estradpoeten Kristian Hallbergs dikt ”White Trash”, och 

artikelförfattaren menar att samtidigt som dikten gör enorma avsteg från PK-vägen37 så lyckas den 

fånga in centrala teman i upplevelsen att vara en klassresenär. Vidare diskuteras hur de svenska 

klassamhället skiljer sig från hur det tidigare har sett ut, arbetarklass innebär inte längre en 

ekonomisk utsatthet utan snarare bristande utbildningsnivå och tillgång till kulturellt kapital 

(Helsingborgs Dagblad 2003-04-04). I denna artikel diskuteras eller definieras inte White Trash utan 

istället får Hallbergs dikt om White Trash fungera som en utgångspunkt för diskussionen om klass 

som följer. Således tolkar jag White Trash som syftandes till arbetarklass baserat på artikelns övriga 

innehåll. I dessa artiklar blir också vitheten bortnämnd när White Trash likställs med, eller ställs i 

                                                   
37 PK är en förkortning på uttrycket politiskt korrekt. 
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relation till det svenska klassamhället och svensk arbetarklass. Med dessa artiklar vill jag visa på hur 

klass dominerar förståelsen av White Trash när det sätts i relation till strukturer, samtidigt som jag 

har visat på att när White Trash diskuteras utifrån en amerikansk kontext betraktas även ras som 

en struktur. Både i korta beskrivningar av White Trash-begreppet och i mer utförliga resonemang 

kring White Trash som ett amerikanska uttryck eller position betonas vitheten. Antingen genom 

att att benämna White Trash som vit eller genom att diskutera hur det amerikanska klassamhället 

präglas av rasstrukturer. Medan det svenska klassamhället, och dess bottenskikt beskrivs som 

arbetarklass, underklass eller trasproletariat. Den bortnämnda vithet menar jag beror antingen på 

en förgivettagen och därför outtalad vithet och/eller en svensk självbild där ras, och i och med den 

inte heller vithet, är av betydelse och därför inte skrivs ut.   

  I tidigare avsnitt har jag diskuterat klass som individualiserad och förkroppsligad i 

relation till konstruktioner av White Trash. Dessa framställningar utgör en stor del av materialet 

och hur artikelförfattarna orienterar sig kring och begripliggör White Trash. Men, White Trash 

förstås och diskuteras också utifrån klasstrukturer när begreppet utforskas bortom kända personer, 

teveprogram och film. I kulturella framställningar och diskussioner om White Trash blir förståelsen 

av klass individualiserad, när klass blir en struktur sker det i diskussioner utanför den kulturella 

sfären.38 Min förståelse av detta är klass huvudsakligen definieras utifrån ekonomiska tillgångar, 

utbildningsnivå och yrke. Ett kulturellt kapital som innefattar andra aspekter av klass är 

utbildningsnivå, såsom förkroppsligat kapital och objektifierat kapital diskuteras inte i dessa 

klasskildringar, det gör inte heller socialt eller symboliskt kapital. White Trash gestaltas både som 

en subjektskonstruktion och ett arbetarklassklassposition.    

  Fokus på klass präglar även artiklar i vilken vitheten nämns. Jag kan se en paradox i 

detta resonemang, jag har i de tidigare avsnitten diskuterat konstruktionen av White Trash i relation 

till klass. De teorier jag har använt mig av orienterar sig också huvudsakligen kring 

klasskonstruktioner. Även om Wray menar att ras är en central aspekt i förståelsen av White Trash, 

som myntas under en tidsperiod som präglades av etnorasbaserade konflikter, så måste jag  förhålla 

mig till att begreppet är ett låneord. Wrays beskrivning av White Trash uppkomst, framväxt och 

användning är inte direkt överförbart till Sverige, då de geopolitiska och rasbaserade relationerna 

skiljer sig åt trots vissa likheter. Jag har också varit tvungen att utgå från hur White Trash används 

och förstås i materialet, där klass blir viktigt. Syftet men denna sektion är inte att anklaga 

artikelförfattarna att medvetet osynliggöra vithet. Avsaknaden av diskussioner kring vithet i 

materialet kan förstås utifrån den snäva förståelsen av svenskhet.  

                                                   
38	  Rörelser mellan den individualiserade klasspositionen och diskussioner om klasstrukturer diskuterar även Skeggs 
som menar att respektabilitet är ett medelklassig individualiseringsprojekt samtidigt som arbetarklassen präglats av en 
massidentifiering (Skeggs 2000:13).	  
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   Etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander menar att den svenska nationella 

identiteten är uppbyggd kring kulturell homogenitet och enhetlig etnicitet, vilket också inbegriper 

rasidentitet. Till skillnad då från USA vars nationella identitet är uppbyggd kring andra premisser 

och där det är möjligt att identifiera sig med flera etniciteter, genom så kallade 

bindesträcksbenämningar och där icke-vita personers amerikanska identitet ifrågasätts (Pripp och 

Öhlander 2012: 103; Hübinette 2012: 29). Bortnämningar av vithet kan dels bero att svenskhet och 

vithet flyter ihop där vitheten är så pass underförstådd att den inte behöver uttalas, dels kan det 

bero på den svenska självbilden som ett tolerant land med god integrationspolitik, ett samhälle som 

inte orienterar sig kring ras på en strukturell nivå. Baserat på hur artikelförfattarna beskriver White 

Trash i relation till USA så är bilden av det amerikanska samhället ett samhälle som präglas av 

rasism och rasstrukturer, medan ras så att säga ”försvinner” i den svenska White Trash-

konstruktionen. Wojahn menar att bortnämningar ska betraktas som kraftfulla språkhandlingar 

som är centrala i skapandet av hegemoniska normsystem. Bortnämningar är också aktiva 

språkhandlingar rörandes positioner som är möjliga att föreställa sig. Den analys som görs av ras i 

relation till USA, som sedan översätts till diskussioner om klass när White Trash försvenskas, visar 

ändå på att det är möjligt att prata om ras som struktur. Det som sker i ett osynliggörande av vithet 

är inte bara att ras som struktur försvinner utan att den normerande vitheten förblir intakt. Den 

normerande vitheten, som Wray menar att White Trash utmanar, kan upprätthållas i den svenska 

kontexten utan synliga hot.  

  

	  Den	  farliga	  gränsvitheten  

I denna sektion kommer fokus att vara på när vitheten skrivs fram, och diskuteras i materialet i 

konstruktioner av svensk White Trash. Som jag diskuterat i tidigare avsnitt är vitheten ofta 

bortnämnd och klass är i förgrunden i ”försvenskningen” av begreppet. I de artiklarna blir nämnbar 

och diskuteras är klass fortfarande centralt i beskrivningen av White Trash. White Trash betonas 

som vit, och ofta arbetarklass, när den betraktas som en identitet med rasistiska eller 

främlingsfientliga politiska åsikter. Enligt Wray är bilden av White Trash ofta fattiga, ignoranta och 

rasistiska vita som det är svårt att bry sig om (Wray 2006:1). Avslutningsvis diskuterar jag 

jämförelser mellan White Trash och ”tattare”, som förekommer i materialet.   

   Ras som begrepp har varit mer svåranvänt i Europa på grund av bland annat  

Förintelsen och kolonialismen, även om begreppet fortfarande används i engelskspråkiga länder 

och då även som en administrativ kategori. Oförmågan att tala om ras i Sverige menar Hübinette 

et.al blir bland annat tydligt i språket där ”etnisk svensk” syftar till vit svensk och ”invandrare” 

syftar till icke-vit svensk. Detta är också tydligt i materialet. Etnicitet blir en omskrivning av ras och 
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vitheten bortnämns i begreppet ”etnisk svensk” där vitheten är underförstådd. Svenskheten och 

vitheten flyter ihop (Hübinette 2012: 28ff). Att artikelförfattarna använder sig av begrepp som 

invandrare och utlänningar måste förstås i relation till ras som ett tabubelagt begrepp. Självklart 

kan invandrare också inkluderas i vitheten, men när invandrare ställs mot White Trash, eller vithet 

generellt så menar jag att ras ändå aktualiseras.   

  Ahmed menar att vithet är en social och kroppslig orientering där kroppar  som 

orienterar sig kring vithet känner sig mer hemma, och blir osynlig i det avseende att de 

förkroppsligar rummen de befinner sig i. Dock menar Ahmed att även vita kroppar kan bli synliga 

genom att inte följa vithetslinjen på rätt sätt. Hon syftar då huvudsakligen till när kroppar avslöjas 

som icke-vita men jag väljer att inkludera icke-priviligierad vithet i den förståelsen, mer specifikt 

White Trash (Ahmed 2011:139ff). Artiklarnas synliggörande av White Trash-identitetens vithet 

kan, utifrån Ahmeds resonemang, förstås som en misslyckad vithet, om än vit. Ahmed menar att 

vita kroppar inte behöver konfrontera sin vithet, men i fallet med White Trash så konfronteras den 

icke-respektabla vita kroppen med förväntningar kring hur vithet görs, det vill säga normativ vithet 

(Ahmed 2011:135). Den normativa vitheten, menar jag, är snävare än att bara exkludera personer 

som rasifieras, eftersom den bygger på en respektabel, medelklassig vithet.  

   Min förståelse av vithet kan också kopplas till Pallas användning av gränsvithet, det 

vill säga vithet som av olika anledningar befinner sig i ett ambivalent förhållande till normerande 

vithet (Pallas 2011: 80). Det ambivalenta förhållandet är i en svensk kontext extra påtaglig då 

vitheten är förknippad med svenskhet. Samtidigt menar Pripp och Öhlander, i likhet med 

Hübinette et.al som diskuterar den svenska självbilden, att bilden av Sverige som ett icke-rasistiskt 

land har blivit en vardagsnorm som reproduceras i media, läromedel och vardagssammanhang. 

Detta påverkar också hur svenskar förhåller sig till rasism. Rasism blir något som förskjuts till 

människor i marginalen, och inte ”vanliga svenskar”  (Pripp och Öhlander 2012:102). Den svenska 

identiteten präglas alltså både av vithet och av antirasism. När dessa ändå sammanfaller så 

aktualiseras White Trash-identiten då den beskrivs befinna sig i en klassmässig och politisk 

marginal. 

  I vissa artiklar får vitheten betydelse när White Trash diskuteras i en svensk kontext, 

vilket är när White Trash associeras med rasism och främlingsfientlighet. Dessa framställningar 

förekommer inte i artiklar som handlar om populärkultur eller kändisar, som materialet 

huvudsakligen utgörs av som  har diskuterats i tidigare avsnitt. Istället lyfts vithet explicit i artiklarna 

med fokus på partipolitik och samhälle. En artikelförfattare skriver:   
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Sverigedemokraterna har också tagit röster i bostadsområden där det bor 

många svenska socialbidragstagare. Det som i amerikanska filmer kallas för 

”white trash”. Trasiga vita. Det är en klassiker. Folk som har förlorat sin 

värdighet känner sig ofta hotade av andra utsatta människor. I det här fallet 

får utlänningarna skulden för deras eget elände (Kvällsposten 2002-09-22).

  

Artikelförfattaren drar paralleller mellan White Trash och de ”trasiga vita”, som förlorat sin 

värdighet och känner sig hotade av andra, som i citatet är ”utlänningar”. Enligt artikelförfattaren 

växer sig (missnöjes)partier som Sverigedemokraterna starkare i bostadsområden som gränsar till 

invandrartäta områden där utgångspunkten är en misstänksamhet mot ”utlänningar”. Återigen 

införlivas föreställningen om att vithet och svenskhet är ömsesidigt konstituerande, när ”trasiga 

vita” syftar till svenska bidragstagare, där invandrare och utlänningar, som använts synonymt, syftar 

till en icke-svensk position. Enligt Hübinette et.al har begreppet invandrare allt mer kommit att 

beteckna en icke-vit person, oavsett om personen har invandrat eller inte (Hübinette 2012: 24). 

White Trash blir en vit person som röstar på Sverigedemokraterna och skuldbelägger ”utlänningar” 

för sin livssituation. White Trash är inte längre bara en smaklös, gränslös och odisciplinerad 

klassposition, som jag diskuterat tidigare, utan består vita personer som röstar på partier som 

associeras med intolerans, inskränkthet och rasism. White Trash blir en position som inte bara 

uppvisar oönskade beteenden utan också oönskade politiska åsikter.    

  Kopplingen mellan White Trash och Sverigedemokrater, eller anhängare till 

Sverigedemokraterna, återkommer i de senare publicerade artiklarna. En artikelförfattare menar att 

SD-väljare ofta avfärdas som lågutbildad arbetarklass, som inte passar in i det öppna och mer 

toleranta samhället och att ”white trash-skämt ökar utanförskap” (Helsingborgs Dagblad 2011-11-08). 

Enligt artikelförfattaren har det blivit en folksport att göra sig lustig över arbetarklassen och de 

som hånas mest beskrivs både som ”svenskfödda män” och ”födda med snopp och ljus hy” 

(Helsingborgs Dagblad 2011-11-08). SD-väljare tillskrivs en arbetarklassposition som gör att de blir 

måltavlor för White Trash-skämt, och en manlig könsidentitet, som både svenskfödd och 

ljushyad.Vitheten kan ses som en markör för kategorin svenskfödd, vilket återknyter till 

diskussionen om den svenska vitheten. Samtidigt förstärkts bilden av White Trash som en identitet 

vars politiska åsikter skär sig mot det toleranta samhället, vilket kan relateras den svenska 

självbilden och föreställningen om vilka som bär på rasistiska åsikter (Hübinette et.al 2012:18; Pripp 

och Öhlander 2012:102).     

  I de följande artiklarna är vitheten bortnämnd men jag väljer ändå att lyfta dessa för 
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att visa på hur White Trash och arbetarklassidentitet figurerar i artiklar om Sverigedemokraterna 

och främlingsfientlighet. En artikelförfattare liknar hur Sverigedemokraterna har blivit förlöjligad i 

svensk media med  hur chavs skildras i en brittisk kontext och skriver ”Glappet mellan Oss som 

inte röstar på SD och dessa Andra blev plötsligt tydligare”(Expressen 2012-05-01). I artikeln beskrivs 

chavs som en förvildad, främlingsfientlig och oansvarig underklass. Artikelförfattaren menar att 

hur det pratas om dessa människor, syftandes både till SD-anhängare och chavs, har betydelse då 

det riskerar att öka distanserna mellan Vi och Dom. Artikelförfattaren diskuterar begrepp som 

”arbetslinjen, ”fas 3:are” och White Trash som exempel på medelklassens demonisering av 

arbetarklassen. Sverigedemokraterna anses ha många likheter med chavs, som i hur de behandlas 

av media, deras främlingsfientlighet och deras klassposition, och att demoniseringen av 

arbetarklassen bland annat tar sig uttryck i begrepp som White Trash.   

  En annan artikelförfattare menar att  White Trash, som översätts till vitt skräp, är 

det skällsord som syftar till samhällets unga män med låg socioekonomisk bakgrund, det vill säga 

”de som inte tänker, gör eller uttrycker sig ’som man ska’, enligt en upplyst samhällselit” (Sundsvalls 

Tidning 2014-07-08). White Trash blir i artikeln en grupp bestående av socioekonomiskt utsatta 

män som röstar på Sverigedemokraterna och hånas och föraktas av den politiska vänstern och den 

upplysta samhällseliten. Enligt artikelförfattaren är det på grund av sina sympatier med politiskt 

inkorrekta partier som västern inte omfamnar denna grupp män trots deras klassposition. 

Artikelförfattaren menar att de som faller in under epitetet White Trash och har Sverige som 

ursprungsland ofta har diskvalificerat sig från vänsterns postkoloniala och identitetspolitiska mall 

för utdelning av offerrollsprivilegier. Artikelns bildtext lyder ”Sverigedemokraterna – ’white 

trash’?” (Sundsvalls Tidning 2014-07-08). Denna White Trash-identitet, som associeras med 

Sverigedemokraterna, anses vara rotad i utanförskap både i samhället i stort och inom den politiska 

rörelse som tidigare omfamnat dem. White Trash-identiteten får en politisk spänning i att utifrån 

sin klassposition inkluderas i en svensk vänsterpolitik men åsiktsmässigt, och rasmässigt, 

diskvalificera sig från den postkoloniala och identitetspolitiska mallen. White Trash är för svensk, 

det vill säga född i Sverige och utifrån tidigare diskussion antagligen vit, för att vara av intresse för 

vänsterns politik. Samtidigt kan White Trash också betraktas som för osvensk utifrån min tidigare 

diskussion om den svenska självbilden, det vill säga rösta på ”fel” parti.   

  En annan artikelförfattare diskuterar föresällningar om SD-sympatisörer, med 

utgångspunkt i ett debattinlägg på Newsmill som kallat SD-politikerna Erik Almqvist och Kent 

Ekeroth för White Trash. Artikelförfattaren, som noterar att Ekeroth är läkarson och Almqvist är 

uppvuxen på Östermalm, menar ändå att det finns viss statsvetenskaplig forskning som stödjer 

tesen att SD:s väljare är lågutbildade och män, samt har störrre andel väljare som definierar sig som 
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arbetare än någon annat svenskt parti. I relation till Almqvist och Ekeroth skriver artikelförfattaren 

”Men det är klart. En järnrörssvingande rasist som kallar folk för ’hora’ och ljuger för polisen måste 

vara sprungen ur arbetarklassen” (Aftonbladet 2012-11-30). Vidare diskuteras framställningen av 

Sverigedemokrater som en retorisk figur och potentiellt offer. Artikelförfattaren skriver ”Den 

potentielle SD-väljaren tål inte skämt. Han är nästan ett barn. Ser han att främlingsfientlighet hånas 

eller granskas, ja då blir det att rösta på SD” (Aftonbladet 2012-11-30). Samtidigt som 

artikelförfattaren vänder sig emot beskrivningen av Sverigedemokrater som White Trash, så 

argumenteras det för att det finns belägg för framställningen. Artikelförfattaren menar att det är 

onödigt lätt att dra likhetstecken mellan arbetarklass och rasism, där arbetarklassmannen framställs 

som en viljelös idiot. Detta ambivalenta förhållningssätt kan förstås i relation till Hartigan Jr. som 

menar att White Trash både existerar i de kroppsliga erfenheterna hos fattiga vita och i 

medelklassens rädslor och fantasier om dem (Hartigan 2006: 319ff).   

  Dessa artikelförfattare menar att, om än en förenklad bild, så råder den allmänna 

uppfattningen att SD-väljare är White Trash. De beskrivs som lågutbildad arbetarklass som har 

demoniseras av medelklassen och avfärdas av vänstern på grund av sina politiska åsikter. 

Artikelförfattarna diskuterar framställningarna som problematiska samtidigt som de erbjuder 

förklaringsmodeller kring varför SD:s väljare utgörs av arbetarklassmän som lever i utanförskap, 

demoniseras av samhällseliten och där det förändrade politiska klimatet gjort dessa personer till 

extra utsatta.   

   Det som också återkommer i beskrivningarna av White Trash som SD-sympatisörer 

är utöver klass deras kön. Medan White Trash-kvinnan konstruerats igenom sin kropp, sexualitet 

och brist på respektabel femininitet så karaktäriseras White Trash-mannen av att rösta på 

Sverigedemokraterna. Maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén menar att SD-anhängaren oftast 

konstrueras som en rural man från arbetarklassen. Även om denna bild inte är representativ för 

vilka som röstar på SD är det en tacksam konstruktion av den rasistiska Andre. Gottzén anser att 

den rasistiska Andre, i likhet med Pripp och Öhlander, möjliggör att den svenska självbilden som 

ett antirasistiskt land förblir intakt. Detta är, enligt Gottzén, en förenklad bild av rasistisk 

maskulinitet som riskerar att segmentera andra hierarkier (Gottzén 2014:214). Hur det kommer sig 

sig att den rasistiska Andre, i likhet med den Sverigedemokratiska White Trash-konstruktionen, är 

en man skulle kunna bero på att det statistiskt sett är fler män än kvinnor som röstar på 

Sverigedemokraterna. Enligt Gottzén är majoriteten av de som stödjer rasistiska partier män, där 

dessa typer av partier kan ses som ett maskulinistiskt gensvar på feministisk politik (Gottzén 

2014:213ff). Jag menar att det som förstärks i konstruktionen av den Sverigedemokratiska White 

Trash-mannen är den goda, antirastiska vita medelklass(man)en som klassmässigt redan befinner 
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sig på lämpligt avstånd. Den korrekta svenskheten, som underförstått är vit, befinner sig inte i den 

politiska eller socioekonomiska marginalen utan förkroppsligas av en urban, antirasistisk 

medelklassposition. Vithetens gränser dras utifrån klass när frågan om en rasistisk politisk 

åskådning aktualiseras och hotar den svenska självbilden.    

   I en artikel från TT Spektra intervjuas två personer som refereras till som 

”Miljonsvennarna Dan och Anna” (TT Spektra 2006-07-26). I artikeln, som utgörs av ett samtal 

mellan Anna och Dan, berättar Anna om en enkätundersökning där ”tio procent av kidsen ville 

rösta på rassepartier. Och att en hel del av dom var miljonsvennar, katastrof!” (TT Spektra 2006-

07-26). ”Rassepartier” tolkar jag som slang för rasistiska partier och ”miljonsvennar” tolkar jag 

syfta till vita svenskar39 som är bosatta i bostäder byggda inom ramen för miljonprogrammet, 

alternativt förorten. Dan svarar: ”Grejen är ju att det är en klassisk miljonsvennepryl. Man känner 

sig pippad och bortglömd av samhället och försöker hitta någon att skylla på. Och då blir blattarna 

roten till alla problem tycker white trash-svennarna” (TT Spektra 2006-07-26). Enligt Dan så är 

resultatet i enkätundersökningen inget uppseendeväckande, utan en ”klassisk miljonsvennepryl” 

bygger på känslan av utanförskap, som jag tolkar att ”pippad och bortglömd” syftar till, som 

resulterar i ett ökat väljarstöd för rasistiska partier. Vidare menar Dan att att white trash-svennarna 

skyller utanförskapet på ”blattarna”. Vitheten är i detta fall omskriven till ”svenne” och ”blattarna” 

är underförstått rasifierade. Två centrala teman i artikeln, som också är karaktäristiskt för samtliga 

artiklar som jag diskuterar i detta avsnitt, är dels utanförskap och dels rasistiska eller 

främlingsfientliga åsikter.    

  Dessa teman återfinns också i en artikel om byggnadsarbetare som yrkesgrupp, och 

hur man försöker locka flera kvinnor och invandrare till branschen. Artikelförfattaren, som har 

besökt en byggbod, menar att budskapet på arbetsplatserna förmedlar en annan bild. 

Artikelförfattaren skriver:  

När vi försöker förstå och förklara främlingsfientlighet, antisemitism, och 

sexism brukar vi vanligtvis hänvisa till marginalisering och utanförskap. ”Poor 

white trash” används som begrepp för att beskriva dem som liksom inte har 

några andra under sig att trampa på än olycksbröderna där hudfärgen utgör 

den enda skillnaden (Dagens Nyheter 2002-05-14). 

  

Artikelförfattaren diskuterar bland annat hur främlingsfientlighet vanligtvis begripliggörs genom 

utanförskap och marginalisering. Poor White Trash beskrivs som en grupp som befinner sig på 

                                                   
39	  Min förståelse av svensk är inte begränsad till vita svenskar, som jag tolkar att begreppet syftar till. 	  
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samhällets botten, där de enda de kan trampa på är ”olycksbröderna” av annan hudfärg. Vidare 

menar artikelförfattaren att det inte är ”vita stackare” som jobbar på dessa byggbodar, utan 

familjefäder med högre lön än de flesta andra inom LO-kollektivet. Det är alltså inte, enligt 

artikelförfattaren, marginaliserade Poor White Trash som utgör gruppen byggnadsarbetare, utan 

välbetalda fäder.   

  Syftet med artikeln är att ifrågasätta föreställningen om att utanförskap är orsaken till 

främlingsfientlighet, antisemitism och rasism, ett ifrågasättande jag anser är befogat. Dock anser 

jag att poängen som artikelförfattaren vill göra blir problematisk då byggnadsarbetare i artikeln får 

gestalta en form av ekonomisk medelklassposition. Jag har betonat i min redogörelse av klass att 

ekonomiskt kapital inte alltid är avgörande för hur klasspositioner förkroppsligas. I min förståelse 

av medelklass inbegrips en symbolisk och diskursiv makt, som exempelvis media besitter. Jag 

menar att artikelförfattaren tenderar till att förstärka framställningen av arbetarklassen som rasistisk 

och sexistisk genom att använda sig av en yrkesgrupp som historiskt sett har betraktas som 

arbetarklass.  

  En vithet som tidigare varit relativt bortnämnd blir plötsligt synlig, antligen explicit 

eller implicit, i framställningar av White Trash som rasistisk och främlingsfientlig. Skeggs diskuterar 

också konstruktioner av vit arbetarklass i relation till rasism i relation till de rasupplopp som ägde 

rum i norra England 2001. Skeggs menar att framställningen av vit arbetarklass som rasistisk, 

värdelös och betydelselös var en tacksam konstruktion då den möjliggjort för medelklassen att 

konstruera sig själva som kärnan av kosmopolitisk modernitet. Enligt Skeggs är denna typ av 

uppdelning intressant, då den gör en åtskillnad mellan olika typer av vithet, den rena och den 

smutsiga vitheten. Genom att porträttera viss vithet som problematiskt stör det föreställningen om 

vithet som priviligierat. (Skeggs 2005: 972). Enligt Skeggs så synliggörs priviligierad vithet genom 

konstruktioner av vit arbetarklass samtidigt som framställningar av arbetarklass som vit gör att 

associationer mellan arbetarklass och rasifiering försvinner.   

  Skeggs resonemang kring hur synliggörandet av priviligierad vithet kan ske genom 

framskrivningar av arbetarklassen som vit knyter an till min tidigare diskussion om bortnämnd 

vithet. Där menar jag att avsaknaden av vithet i svenska mediers framställningar av White Trash 

gör att normativ vithet förblir intakt och också osynlig. Utifrån Skeggs resonemang kan alltså 

framställningar av White Trash som rasistisk både stärka den vita medelklassidentiteten och 

samtidigt motverka att den svenska självbilden rubbas, då explicit vithet associeras med 

utanförskap och arbetarklasspositioner. Pripp och Öhlander menar att det råder vissa dominerande 

synsätt kring vad som anses vara ”riktig” rasism, vilket präglas av den svenska självbilden. De som 

anses vara ”riktiga” rasister är ”marginaliserade människor, personer med bristande utbildning, 
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manipulerade ledargestalter eller onormala eller svaga människor i övrigt” (Pripp och Öhlander 

2012:96). De geografiska sammanhang som associeras med rasism är bland annat svensk landsbygd 

och småkommuner samt länder som Danmark och USA. Framförallt de sociala förhållanden som 

associeras med rasister stämmer väl överens med både hur White Trash beskrivs i generella termer 

och hur Sverigedemokrater begripliggörs i artiklarna.   

  Den skepsis som uttrycks kring konstruktioner av Sverigedemokrater som White 

Trash som sker parallellt med ingående beskrivningar av hur Sverigedemokrater begripliggörs av 

allmänheten och i media riskerar att motverka sitt syfte och cementera konstruktionen40. Den kritik 

som förmedlas cirkulerar kring en vedertagen uppfattning kring vilka som är rasister i ett tolerant 

och icke-rasistiskt land, som den svenska självbilden präglas av.  

  En intressant parallell som görs är mellan White Trash och tattare. En 

artikelförfattare skriver ”white trash, i samhällsstatus snudd på vad som förr i Sverige föraktfullt 

benämndes ’tattare’ ” (Helsingborgs Dagblad 1995-01-08). Artikelförfattaren menar att det finns 

likheter mellan hur White Trash förstås idag och hur ”tattare” historiskt har blivit betraktade. I en 

annan artikel beskrivs ”tattare” som en svensk översättning till White Trash, artikelförfattaren 

skriver ”En gammal bekant gör comeback. Tattaren. Trasproletären. Slarvern. På senare år recylad 

som ’white trash’ ” (Expressen 2006-10-22). I översättningarna blir vitheten bortnämnd, samtidigt 

som ”tattare” väcker andra intressanta aspekter av White Trash.  Liknelsen blir nämligen intressant  

intressant i relation till den raspolitik som de båda grupper historisk har drabbats av, i respektive 

länder (Gardell 2011:41). Sverige har i likhet med USA bedrivit rasbiologisk forskning och politik. 

Under 1900-talets första hälft infördes olika lagar, såsom tvångssterilisering, vilket drabbade bland 

annat de som klassades som ”tattare” (Hübinette et.al 2012: 31). Matt Wray menar att White Trash, 

som social kategori, klassades som som ett vitt degenereringsproblem inom den rashygieniska 

forskning i USA, vilket ledde till tvångssterilisering och tvångsomhändertagande av personer som 

klassades som Poor White Trash (Wray 2006:67). Det är delsvis utifrån denna historiska förståelse 

som jag anser att översättningen blir intressant.   

  ”Tattare”, eller resande som är den mer korrekta benämningen, menar Pallas är vita 

som befinner sig i ett ambivalent förhållande till en normerande vithet i ett skede av 

nationsbyggande som i folkhemmets initiationsfas (Pallas 2011:81). Min tolkning av Pallas är att 

han menar att ”tattare” förkroppsligar en gränsvithet som genom framställningar som socialt och 

estetiskt nedsmutsade på film visat på var gränserna för vithet går. Att ”tattare” betraktas som vita 

                                                   
40 Som jag diskuterat tidigare menar Skeggs att en kritisk hållning till stereotypiseringar, i hennes fall diskuterar hon 
hur feministiska kommentatorer problematisera framställningar av vita arbetarklasskvinnor, ändå riskerar att 
reproducera de stereotyper som en vänder sig mot. Detta sker genom att ingående återupprepa  och recirkulera kring 
seglivade konstruktioner. (Skeggs 2005: 967) 
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är dock inte det enda sättet som ”tattare” har begripliggjorts. Religionshistorikern Mattias Gardell 

diskuterar i Islamofobi (2011) hur ”tattare” historisk har förståtts på olika sett, bland annat 

härstammar begreppet tattare från muslimska tatarer. I ett rådhusprotokoll från Stockholm 1512 

återfinns anteckningar om att ”tattare” från det ”lilla landet Egypten” har fått logi och en gåva på 

20 mark (Gardell 2011:37). Ur ett historisk perspektiv kan inte ”tattare” förstås som vit, vilket då 

skiljer sig från White Trash. Journalisten Bo Hazell, som skrivit boken Resandefolket: från tattare till 

traveller (2011) menar att den assimileringspolitik som förts i Sverige kan betraktas som lyckad då 

det under 1970-talet rådde den allmänna uppfattningen att ”tattare” aldrig varit mer än ett 

sammanfattande begrepp på svenskar som befunnit sig längst ner på samhällsstegen (Hazell 

2011:7). Det är denna förståelse av ”tattare” som jag tolkar att artikelförfattarna syftar till i sina 

översättningar. Även om ”tattares” vithet, utifrån Gardell och Hazell resonemang, går att 

ifrågasätta så har gruppen drabbas av liknande behandling som White Trash. Att ”tattare” senare 

kommit att betraktas som vita svenskar som befunnit sig längst ner på samhällsstegen, ska förstås 

som ett sätt att inkludera dem in i svensk vithet, där gränsvithet blir ett användbart sätt att förstå 

deras vithet. Jag vill betona att den vitheten varit en strategi för att beröva resande deras kultur, 

språk och status som etnisk minoritet (Hazell 2011:14).  

   Översättningen från White Trash till ”tattare”, har vissa beröringspunkter. 

Benämningarna har ändrat form och innebörd under över tid och varit av intresse för statliga 

åtgärder i rädsla för degenerering. Jämförelser mellan White Trash och ”tattare” förkommer också 

i Flashback Forum i diskussionstråden ”white trash= tattare?” där olika användare diskuterar 

huruvida White Trash utgörs av samma personer som tidigare kallades tattare (Flashback Forum 

2008). Trots att ”tattare” endast förekommer i två artiklar så aktualiseras raspolitik i en svensk 

kontext som varit frånvarande i materialet i övrigt. Både en raspolitik som har beröringspunkter 

med den amerikanska raspolitiken i termer av bland annat tvångssterilisering, och en raspolitik som 

genom att inkludera ”tattare” i den svenska vitheten lyckats berövat resande deras kultur, språk 

och status som etnisk minoritet.    

 

Sammanfattande	  diskussion  

I detta avsnitt har fokus varit på att synliggöra vitheten i White Trash, dels genom att visar på när 

vithet blir synlig i materialet och dels genom att diskutera hur avsaknaden av vithet kan 

begripliggöras. Utifrån Hübinette et.al samt Pripp och Öhlander kan den bortnämnda vitheten 

förstås som ett sätt att göra White Trash kategoriserbar utifrån en förståelse av den svenska 

självbilden som ett tolerant och öppet land där ras inte existerar på en strukturell nivå. Den 

rasstruktur som många artikelförfattare menar präglar den amerikanska samhället översätts till 
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klasstrukturer när begreppet försvenskas. Det är också intressant att de artiklar som diskuterade 

White Trash utifrån ras- och klasstrukturer och rasism inte hade fokus på kulturella 

representationer och populärkultur utan realpolitik och arbetsliv. Det är också i dessa artiklar som 

en tydlig blid av svensk White Trash-manlighet kommer fram, och då i framställningen som en 

arbetarklassman som röstar på Sverigedemokraterna.    

  Det sätt som vithet främst begripliggörs genom är i beskrivningar av White Trash 

som rasistisk eller främlingsfientlig, då rasismen inte är förankrad i en samhällsstruktur bortsett 

från utanförskapet, utan tillskrivs individen, huvudsakligen en manlig sådan. Då ras inte betraktas 

som en struktur, förstås inte heller rasism som strukturell utan tillskrivs vita personer som lever i 

utanförskap, ett utanförskap som är en konsekvens av ett klassamhälle. Denna konstruktion av 

White Trash rasister eller främlingsfientliga kan utifrån Pripp och Öhlander förstås som ett av de 

dominerande sätt som rasism begripliggörs i Sverige. Till bakgrund av Wojahn, som menar att 

bortnämningar ska ses som kraftfulla språkhandlingar i skapandet av hegemoniska 

normföreställningar, kan klass ses som ett mer begripligt sätt att förstå White Trash än ras i relation 

till struktur.  Att klass dominerar beskrivningar av White Trash kan också förstås i relation Pallas 

teori om gränsvithet och Mary Douglas teoretisering av anomalier. Pallas menar att gränsvithet 

syftar till en avvikande vithet i relation till normerade vithet. Detta avvikande kan då förstås som 

en vithet som uppvisar rasistiska åsikter som avviker från den svenska självbilden och den vithet 

som likställs med svenskhet. I relation till Douglas kan betoning av klass vara ett sätt att hantera 

White Trash som en anomali. Då den amerikanska definitionen av White Trash inbegriper både  

ras och klass, blir White Trash en anomali utifrån förståelsen att ras inte existerar som struktur i en 

svensk kontext. Douglas menar att ett sätt för en kultur att hantera en anomali är att nöja sig med 

den ena eller andra tolkningen (Douglas 2011:61). I detta fall blir det klass som blir det vedertagna 

sättet att tolka White Trash utifrån ett strukturellt perspektiv.   
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Slutsats	  och	  avslutande	  diskussion	   	  

Hur White Trash-begreppet förekommer i svensk tryckt press har skiftat över tid. De tidiga 

artiklarna handlar i hög utsträckning om amerikanska kändisar och amerikansk populärkultur där  

White Trash ofta åsyftar en vit, fattig amerikansk arbetarklass. Senare i materialet beskrivs White 

Trash i större utsträckning utifrån begreppets konnotationer, såsom dålig smak, bristande 

självdisciplin eller en överdriven sexualitet. Det är också under början av 00-talet som White Trash 

börjar användas för att beskriva svensk populärkultur och svenska kändisar. Bland de artiklar som 

publicerats från 2011 och framåt syns en växande kritik bland artikelförfattarna, där White Trash 

beskrivs som ett föraktfullt begrepp som inte ansetts höra hemma i det svenska samhället och på 

svenska kultursidor. Samtidigt konstrueras White Trash som en identitet för att beskriva 

Sverigedemokraternas väljarkrets och för att förstå främlingsfientlighet. 

 White Trash gestaltas och begripliggörs på olika sätt i materialet och dessa skillnader 

beror delvis på det stora tidsspannet, men skillnader går också att uttyda baserat på i vilka kontexter 

White Trash förkommer. När White Trash beskrivs i förhållande till klass blir dessa motstridiga 

konstruktioner extra tydliga. I beskrivningar av White Trash i svensk kultur, såsom i diskussioner 

om kändisar, filmer och dokusåpor, blir klass huvudsakligen en individualiserad klassposition. Den 

individualiserade klasspositionen, eller den extraordinära subjektiviteten, syftar till synen på 

individen som ansvarig för konstruktionen av jaget. Om det etiska jaget uppfattas som misslyckat 

beror det på individen har misslyckats. Det är i dessa typer av klasskonstruktioner, det vill säga i 

artiklar som handlar om svensk kultur, som kvinnor förekommer i högst utsträckning. Jag menar 

att detta beror på att respektabel femininitet betraktas som ett individuellt projekt, vilket leder till 

att bristen på respektabilitet och ett misslyckande i iscensättandet av denna typ av medelklassig 

femininitet också blir ett individualiserat projekt. Det som är mest framträdande i kulturella 

framställningar av White Trash, och av White Trash-kultur, är det överdrivna. En överdriven 

sexualitet, ett överdrivet behov av att synas på teve, en överdriven konsumtionslust eller ett 

överdrivet matintag. Den individuella och omoraliska klasspositionen som White Trash gestaltar 

definieras utifrån den okontrollerade och odisciplinerade kroppen.  

   I de artiklar där klass i relation till White Trash diskuteras som en samhällsstruktur 

handlar dessa huvudsakligen inte om svensk populärkultur eller kändisar utan realpolitik. Medan 

artikelförfattarna förstår White Trash som ett amerikanskt begrepp som visar på hur det 

amerikanska samhället präglas av både ras- och klasstrukturer så försvinner ras som struktur när 

begreppet ”försvenskas”. I det svenska klassamhället är White Trash ett klassat begrepp, men 

rasaspekten av White Trash blir bortnämnd. Vitheten synliggörs framförallt, och anses vara av 

betydelse, när White Trash-identiteten sammankopplas med främlingsfientlighet. Jag menar att 
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detta sätt att synliggöra vitheten i en svensk White Trash-identitet handlar om hur svenskhet och 

vithet konstituerar varandra samtidigt som främlingsfientlighet och rasism inte passar in i den 

svenska självbilden. White Trash blir en identitet som förskjuts till en politiskt och klassmässig 

marginal i artiklarna. Jag menar också att artikelförfattarna, genom framställningar av White Trash 

som rasistisk, konstruerar en vithet som befinner sig i marginalen, då den misslyckas med att 

iscensätta en ”korrekt” svenskhet utöver den antagna vitheten. I artiklarna som beskriver 

Sverigedemokraternas anhängare som White Trash betonas, utöver deras vithet och 

arbetarklassposition, deras manliga könsidentitet. Det är alltså i dessa beskrivningar som svensk 

White Trash-manlighet kommer fram i materialet. Medan kvinnlig White Trash i högre 

utsträckning figurerar i artiklar om kultur så förekommer manlig White Trash huvudsakligen i 

artiklar som berör politik och samhällsstrukturer. Båda konstruktionerna av White Trash 

begripliggörs huvudsakligen genom klass, med skillnaden att manlig White Trash tillskrivs en 

arbetarklassposition medan kvinnlig White Trash får förkroppsliga arbetarklass, framförallt i 

relation till respektabilitet. Lawler menar att medias negativa framställningar av vit arbetarklass i 

högre utsträckning innefattar arbetarklasskvinnor än män, vilket min studie stödjer. Den tidigare 

förståelsen av arbetarklass, som föregår samtida konstruktioner som feminiserade underklass, 

menar Lawler är ett maskuliniserat proletariat (Lawler 2005). Denna tudelade förståelse av 

arbetarklass har alltså könade dimensioner som stämmer överens med resultat jag kommer fram 

till. Detta visar på varför det är viktigt att studera White Trash i relation till kön, och inte enbart 

klass och ras.  

 Vad fyller då White Trash för funktion i svensk tryckt press? Som jag redovisat för 

så antar White Trash många olika roller. White Trash är en överdriven och felkonsumerande 

landsbygdsbefolkning, den sexuellt och kroppsligt avvikande kvinnan som ställer upp i dokusåpor 

och har sex i teve och den vita rasistiska arbetarklassmannen som skyller sitt utanförskap på 

invandrare. I dessa konstruktioner av White Trash finns en tydlig tendens, och det är det moraliska 

avståndstagandet som präglar mitt material, som jag menar bidrar till konstruktionen av 

medelklassen. Medelklassen konstruerar sig själv som en motpol till  White Trash, som framställs 

som moraliskt förkastliga. En intressant utveckling i materialet är när White Trash blir ett föraktfullt 

begrepp som ger uttryck för ett klassförakt. Artikelförfattarna menar att användningen av White 

Trash i Sverige härstammar från internetbaserade diskussionsforum och sedan har letat sig in på 

tidningarnas kultursidor. Detta menar jag inte är en korrekt återgivelse av hur White Trash 

introduceras i Sverige då de förekommer i svensk tryckt press första gången redan 1990. Denna 

förståelse av var begreppet ursprungligen har etablerat sig bidrar till att förskjuta klassföraktet till 

en annan grupp än mediemedelklassen. Den Andre är inte längre White Trash, utan den som 
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använder sig av begreppet och det är enligt artikelförfattarna ursprungligen inte media utan 

”arbetslösa ungdomar” som skriver på Flashback (LO-tidningen 2011-09-02). Denna konstruktion 

av vem som använder begreppet White Trash återkommer till hur medelklassen konstruerar sig 

som god i konstrast till den Andre, vilket White Trash görs till.   

  Kritiska ras- och vithetsstudier är ett forskningsfält som växer inom en svensk 

forskningskontext, vilket bådar gott för vidare teoriutveckling med utgångspunkt i Sverige och 

svensk vithet. Samtidigt finns det fortfarande kunskaps- och teoriluckor när det kommer till icke-

normerande vithet, den vitheten som tänjer på gränser och stör. Det fokus som varit på 

hegemonisk vithet anser jag riskerar att bortse från andra intersektionella dimensioner som 

påverkar konstruktioner av vithet, såsom klass. Detta anser jag är den riktning som forskning om 

vithet bör ta, framför allt då svenskhet är så starkt kopplat till vithet att vitheten tenderar att bli 

osynlig, även i konstruktioner av White Trash.  
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Aftonbladet (1999-04-23) Virtanen, Fredrik. ”Virtanens val”.  

Expressen (1999-07-02)Bergh, Jonna. ”De dansade en sommar Sommarhits - ett fenomen vi a ̈lskar 
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  byar finns ett härligt vardagsliv”.  
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Dagens Nyheter (2001-08-26) Dahlström, Mattias. ”Musik: Countryfestival. Ida Kristin bryter sig 
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Dagens Nyheter (2004-01-29) Larsmo, Ola. ”EFTER IDENTITETEN: White trash på svenska”.  
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TT Spektra (2004-11-04) Dahlberg, Malin. ”Skivrecensioner”.  
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  utbildning. Bilden av den svarte amerikanen a ̈r pra ̈glad av popula ̈rkulturella och 
  historiska myter. Verkligheten liknar mer familjen Cosby”.  
Ö ̈stersunds-Posten (2007-05-25) [Artikelförfattare saknas]”Henne”.  
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Pitea ̊-Tidningen (2011-10-07) Carlsson, Torbjörn. ”Mer fla ̈sk i la ̈pparna”.   
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